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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านสังคมและความมัน่ คง
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
บทวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
2. ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
3. ประเด็นการพัฒนาทีส่ าคัญ
4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
พันธกิจ
ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ
และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart
City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุน่ ควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor)
ด้วย Generic VC ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มภารกิจเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
สภาพทัว่ ไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด
1. ด้านกายภาพ
1) ประวัติจงั หวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในตานานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา
ไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 ซึ่งจะมีอายุครบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559 และเมือง
เชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระปกครองโดย
กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราช
ให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงช่วยเหลือล้า นนาไทยภายใต้
การนาของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทาสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสน
ได้สาเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ
เมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครองเมือง
เชียงใหม่ เมืองลาพูนและลาปาง สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิ กการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรั บปรุง
การปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน
สัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่
• ตราประจาจังหวัด
รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว ความหมาย ช้างเผือก หมายถึง
ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นาทูลเกล้าถวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลั ย และได้ขึ้น ระวางเป็ น ช้างเผือกเอกในรัชกาลของพระองค์ เรือนแก้ว
หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง ที่สาคัญเคยเป็น
สถานที่สาหรับทาสังคายนา (คือการชาระตรวจสอบความถูกต้อง) พระไตรปิฏก
เมื่อปี พ.ศ. 2020 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชวงศ์มังราย

• ต้นไม้ประจาจังหวัด
“ต้นทองกวาว”

• ดอกไม้ประจาจังหวัด
“ดอกทองกวาว”

• คาขวัญจังหวัดเชียงใหม่
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามลาค่านครพิงค์ ”
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2) ลักษณะทางกายภาพ
1. ที่ตัง
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696
กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุด
คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ)
2. ขนาดพืนที่และอาณาเขต
ขนาดพืนที่
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,865,388.61 ไร่
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา จาแนกเป็น
พื้นที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พื้นที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ
17.26% (2,167,971 ไร่)
อาณาเขตติดต่อ
➢ ทิศเหนือ
ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar)
➢ ทิศใต้
ติดอาเภอสามเงา อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
➢ ทิศตะวันออก ติดอาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่สรวย อาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย, อาเภอเมืองปาน อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง,อาเภอบ้านธิ
อาเภอเมืองลาพูน อาเภอป่าซาง อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอบ้านโฮ่ง อาเภอลี้
จังหวัดลาพูน
➢ ทิศตะวันตก
ติดอาเภอปาย อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อาเภอขุนยวม อาเภอแม่ลาน้อย อาเภอแม่สะเรียง
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่มชี ายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพื้นที่เขตติดต่อ 5 อาเภอ ได้แก่
1) อาเภอแม่อาย : 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลแม่อาย ตาบลมะลิกา ตาบลแม่สาว และตาบลท่าตอนเมือง
ที่ติดต่อ คือ เมืองยอน รัฐฉาน
2) อาเภอฝาง : 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลม่อนปิ่น และตาบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่ง ป่าแขม
เมืองต่วน รัฐฉาน
3) อาเภอเชียงดาว : 1 ตาบล ได้แก่ ตาบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านน้ายุม เมืองต่วนรัฐฉาน
4) อาเภอเวียงแหง : 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลเปียงหลวง ตาบลเมืองแหง และตาบลแสนไห เมืองที่ติดต่อ
คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน
5) อาเภอไชยปราการ : 1 ตาบล ได้แก่ ตาบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน

3) ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสอง
ฟากฝั่งแม่น้าปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มี ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ
2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูงจากระดับ
น้าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 2,170 เมตร) ดอยสุเทพ
(ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร)
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สภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่
จังหวัดเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และพื้นที่ราบลุ่มน้าและที่ราบเชิงเขา ทอดตัวในแนวเหนือ ใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้าสาละวิน ลุ่มน้ากก-โขง และลุ่มน้าปิง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร

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

5) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 20,107.057 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จาแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(๑) พื้นที่ป่าไม้
64.20 %
(๒) พื้นที่เกษตรกรรม
29.44 %
(๓) พื้นที่ชุมชน
2.94 %
(๔) พื้นที่อุตสาหกรรม
0.08 %
(๕) สถานที่ราชการ
0.67 %
(๖) แหล่งน้า
1.04 %
(๗) พื้นที่เบ็ดเตล็ด
1.63 %

6) การคมนาคม
การคมนาคมทางบก
จังหวัดเชียงใหม่มีบริการรถโดยสารสาธารณะในหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิเช่น รถโดยสารประจาทาง รถ
แท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถโดยสารสองแถว รวมทั้งมีสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ที่อยู่ในการกากับดูแลของสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1) สถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ให้บริการรถโดยสารประจาทางในเส้ นทางระหว่างอาเภอ และสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 ให้บริการรถโดยสารประจาทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด
2) รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างจังหวัด
(1) รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการเดินรถระหว่างจังหวัด ในเส้นทางหมวด 2 กล่าวคือเส้นทางที่มี
ต้นทางที่กรุงเทพฯ ให้บริการไปยังจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งรถที่ให้บริการทั้งหมดเป็นรถโดยสารปรับอากาศให้บริการใน
4 เส้นทาง โดยมีเส้นทางดังนี้
หมวด สายที่
ชื่อเส้นทาง
จานวนรถ
2
1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
9
13 กรุงเทพฯ – บ้านท่าตอน
18
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข)
190
964 กรุงเทพฯ – ดอยเต่า - จอมทอง
4
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(2) รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการเดินรถระหว่างจังหวัด ในเส้นทางหมวด 3 กล่าวคือ เส้นทางเดินรถ
ระหว่า งจั งหวัด ที่ ต้ น ทาง/ปลายทางไม่ ใช่ ก รุงเทพฯ เช่ น เชี ย งใหม่ – ล าปาง เชี ยงใหม่ –แพร่ เป็ น ต้ น ซึ่ งรถ
ที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ยกเว้นในเส้นทางที่มีระยะทางไม่ยาว รถที่ให้บริการเป็นรถโดยสาร
ธรรมดา เช่น รถสองแถว รถบัสพัดลม เป็นต้น โดยมีเส้นทางทั้งสิ้น 40 เส้นทาง ดังนี้
หมวด
3

สายที่
113
132
148
148
150
151
152
155
166
169
170
175
181
195
198
587
612
619
623
625
633
635
636
639
658
659
666
671
675
676
683
692
696
698
871

ชื่อเส้นทาง
เชียงใหม่ – พะเยา – น่าน
พิษณุโลก – เชียงใหม่
เชียงใหม่ – เชียงราย
เชียงใหม่ – แม่สาย
เชียงใหม่ – สามเหลี่ยมทองคา (ก)
ปาย – บ้านวัดจันทร์
ลาปาง – เชียงใหม่
พิษณุโลก – เชียงใหม่ (ข)
เชียงใหม่ – สามเหลี่ยมทองคา
เชียงใหม่ – ทุ่งช้าง
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ – ขอนแก่น
เชียงใหม่ – ลาพูน (ก)
เวียงป่าเป้า – พร้าว
เชียงใหม่ – พะเยา
อุบลราชธานี – เชียงใหม่
เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ – แม่สาย
พิษณุโลก – เชียงใหม่ (ค)
เชียงใหม่ – ลี้
เชียงใหม่ – ขอนแก่น (ข)
เชียงใหม่ – นครราชสีมา
เชียงใหม่ – หนองคาย
บ้านท่าตอน – บ้านแม่สลอง
เชียงใหม่ – บ้านธิ
เชียงใหม่ – ระยอง
เชียงใหม่ – ฮอด – ทุ่งหัวช้าง
เชียงใหม่ – เชียงของ
เชียงราย – ฝาง
แม่สาย – ฝาง
เชียงใหม่ – ฮอด – ลี้
จอมทอง – ขุนยวม
เชียงใหม่ – ลาพูน (ค)
เชียงใหม่ – โรงวัว – หนองเกิด
เชียงใหม่ – หัวหิน

จานวนรถ
4
12
2
2
2
4
18
19
27
19
26
16
83
2
5
17
43
12
5
113
5
29
6
12
4
25
5
9
12
2
2
4
50
27
6

5
หมวด

สายที่
874
875
876
779
672

ชื่อเส้นทาง
เชียงใหม่ – ขอนแก่น – อุบลราชธานี
เชียงใหม่ – กาญจนบุรี
เชียงใหม่ – นครพนม
ภูเก็ต – เชียงใหม่
แม่สาย – พะเยา – แม่สอด (เชียงใหม่ – แม่สอด)

จานวนรถ
12
8
10
6
8
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3) รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการในเขตเมืองเชียงใหม่
(1) รถโดยสารประจาทางที่ใช้บริการในเส้นทางภายในเขตเมืองเชียงใหม่ (หมวด 1) ซึ่งรถที่นามาให้บริการเป็น
รถโดยสารปรับอากาศทั้งหมด ปัจจุบันมีรถโดยสารประจาทางหมวด 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการใน 8 เส้นทาง ดังนี้
หมวด

สายที่

1

6

รอบเมืองเชียงใหม่ (วนซ้าย,วนขวา)

(เส้นทาง
เดินรถ
ในเขต
เมือง)

10

หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่

16

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ตลาดไนท์บาซาร์

18

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-สถานีรถไฟเชียงใหม่-อนุสาวรีย์
ครูบาศรีวิชัย

19

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ-ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

20

ชื่อเส้นทาง

22

สวนสัตว์เชียงใหม่-ตลาดวโรรส-ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

23

ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา-ตลาดไนท์บาซาร์-ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่

24

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ถนนนิมมานเหมินทร์-ประตูท่าแพ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สายที่ 23 ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา –
ตลาดไนท์บ าซาร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประสงค์เลิกประกอบการในเส้นทางดังกล่าว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

(2) รถโดยสารไม่ประจาทาง (รถสองแถว) ของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จากัด ให้บริการภายในเมือง
เชียงใหม่ไม่เกินวงแหวนรอบสอง จานวน 2,422 คันโดยให้บริการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ วิ่งวนเมือง โดยกาหนด
อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 30 บาท/คน และจ้างเหมาโดยกาหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 200 บาท/เที่ยว
4) รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการระหว่างอาเภอ มีรถโดยสารประจาทางในเส้ นทางหมวด 4 ให้ บริการ
ใน 31 เส้นทาง และรถที่ให้บ ริการส่วนใหญ่ เป็นรถโดยสารสองแถว รถโดยสารธรรมดาไม่มี เครื่องปรับอากาศ
นอกจากนั้นเป็นรถบัสปรับอากาศและรถตู้มาให้บริการ โดยมีเส้นทาง ดังนี้

6
หมวด
สายที่
4
1234 ข
(เส้นทาง 2427
เดินรถ 2434
ระหว่าง 2429
อาเภอ) 2314
2428
2551
หมวด
สายที่
2552
2553
2555
2556
2558
2561
2554
2557
2559
2586
2587
2588
2524
2201 ก
2220
2284
2283
1231 ค
2345
1231 ก
1232 ก
1232 ข
1231 ข
2221

ชื่อเส้นทาง
เชียงใหม่ - ร่มหลวง
ฝาง - บ้านผาหงส์ - พร้าว
เชียงดาว - ไชยปราการ
จอมทอง - ดอยอินทนนท์
เชียงใหม่ - เปียงหลวง - บ้านหลักแต่ง (หลักเขตแดนไทย)
เชียงใหม่ - บ้านวัดจันทร์
ฝาง - บ้านท่าตอน
ชื่อเส้นทาง
เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ - บ้านแท่นคา
ฮอด - บ้านแม่นาจร
เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว
ฝาง - บ้านแม่สลัก
ฝาง - เขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้าแม่มาว - บ้านคุ้ม (อ่างขาง)
ฮอด - ดอยเต่า - บ้านกองวะ
บ้านท่าตอน - บ้านห้วยหลุ
พร้าว - บ้านโหล่งขอด
เชียงใหม่-สันกาแพง - บ้านโป่งกุ่ม
เชียงใหม่ - บ้านเป้า
บ้านแม่มาลัย - บ้านสบก๋าย
เชียงใหม่ - บ้านถวาย - อาเภอสารภี
เชียงใหม่ - พร้าว (ใต้)
ฮอด-อมก๋อย - บ้านแม่ตื่น
ฝาง - บ้านคุ้ม
เวียงแหง - บ้านจอง - บ้านเมืองนะ
เชียงใหม่ - พร้าว
เชียงใหม่ - น้าพุร้อนสันกาแพง
เชียงใหม่ - ท่าตอน
เชียงใหม่ - ฮอด - ดอยเต่า
เชียงใหม่ - จอมทอง
เชียงใหม่ - เชียงดาว
เชียงดาว - เปียงหลวง - หลักเขตแดนไทย

จานวนรถ
101
56
58
41
12
143
50
จานวนรถ
100
219
18
21
19
17
15
8
5
147
83
3
6
17
20
48
2
3
3
90
49
22
6
1
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5) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่เป็นรถแท็กซี่มิเตอร์และรถแท็กซี่ OK จังหวัดเชียงใหม่
มีจานวน 214 คัน ให้บริการที่สนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในอนาคต
จะมีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ (แท็กซี่ VIP) โดยรถที่นามาให้บริการจะมีสมรรถนะที่ดีขึ้น ตัวรถ
มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงมีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชน
มากขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

7
6) รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 467 คัน ใน 52 วิน โดยมีจุดให้บริการ(วิน)
อาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรมต่างๆ เป็นต้น กระจายตัวอยู่ในเขตเมืองและอาเภอต่างๆ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
7) รถยนต์รับจ้างสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) ที่ให้บริการมีทั้งรถยนต์สามธรรมดาและรถยนต์สามไฟฟ้า จานวนทั้งสิ้น
1,212 คัน ซึ่งมีจุดจอดให้บริการตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สาคัญๆ โดยเน้นให้บริการตามสถานที่ท่องเที่ยว
และโรงแรมต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
8) รถยนต์บริการ (รถป้ายเขียว) ซึ่งให้บริการ ณ สนามบินเชียงใหม่ และโรงแรมต่างๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่
มีรถยนต์บริการทั้งสิ้นจานวน ๒18 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
การคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมืองตามลาดับ โดยมีพื้นที่ จานวน 1,605 ไร่ 290 ตารางวา และมีความพร้อมเชิงโครงสร้าง
พื้นฐาน ดังนี้
ลานจอดอากาศยาน (Apron)
รายละเอียด
▪ พื้นที่รวม
▪ สะพานเทียบเครื่องบิน
▪ ชนิดของผิวลานจอด
▪ ความสามารถในการรองรับ
* กรณีจอดอากาศยานแบบ B747-400 (Code E หรือเล็กกว่า)
* กรณีจอดอากาศยานแบบ A320 หรือ B737 (Code C หรือเล็กกว่า)
* กรณีจอดอากาศยานแบบ ATR72 (Code A,B หรือเล็กกว่า)
อาคารผู้โดยสาร (Terminal)
รายละเอียด
▪ พื้นที่รวม
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
- Central Block
- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
▪ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ขนาด / จานวน
85,996 ตารางเมตร
6 สะพานเทียบ
Concrete
16 ลา
5 ลา
7 ลา
4 ลา
จานวน
31,301 ตารางเมตร
16,416 ตารางเมตร
2,300 ตารางเมตร
12,385 ตารางเมตร
8 ล้านคน/ปี
6 ล้านคน/ปี
2 ล้านคน/ปี

อาคารคลังสินค้า
รายละเอียด
▪ พื้นที่รวม
▪ ความสามารถในการรองรับสินค้า

จานวน
13,280 ตารางเมตร
35,000 ตัน/ปี
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ปัจ จุบั น ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีส ายการบินที่ให้ บริการภายในประเทศจานวน 7 สายการบิน และ
มีสายการบินระหว่างประเทศให้บริการ 27 สายการบิน ดังนี้
ภายในประเทศ Domestic
7 สายการบิน
1. Thai Airways การบินไทย
2. Bangkok Airways การบินกรุงเทพ
3. Nok Air นกแอร์
4. Thai Airasia ไทยแอร์เอเชีย
5. Thai Smile ไทยสไมล์
6. Thai Lion Airไทยไลอ้อนแอร์
7. Thai VietJet ไทยเวียดเจ็ต

ลาดับ

ระหว่างประเทศ International
27 สายการบิน
1. T’Wayทีเวย์
2. Korean Air โคเรียนแอร์
3. Qatar Airways กาต้าร์แอร์เวย์
4. Cathay Drargon คาเท่ย์ดราก้อน
5. Air Chaina แอร์ไชน่า
6. Spring Airlines สปริงแอร์ไลน์
7. Chaina Eastern Airlines ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
8. Chaina Soutern Airlines ไชน่าเซาท์ทิร์นแอร์ไลน์
9. June Yao Airlines จุนเหยาแอร์ไลน์
10. Shangdong Airlines ชางดงแอร์ไลน์
11. Ruili Airlines รุยลิแอร์ไลน์
12. Sichuan Airlines เสฉวนแอร์ไลน์
13. Hainan Airlines ไห่หนานแอร์ไลน์
14. EVA Air อีวีเอแอร์
15. Hong Kong Express ฮ่องกงเอ็กซ์เพรส
16. Tiger Scoot ไทเกอร์สกู๊ต
17. Lao Airlines ลาวแอร์ไลน์
18. Myanmar Nationnal Airlines เมียนม่าร์เนชั่นแนลแอร์
ไลน์
19. Vietjet Air เวียตเจ็ตแอร์
20. Lucky Air ลัคกี้แอร์
21. Jeju Air เจจูแอร์
22. Bangkok Airways การบินกรุงเทพ
23. Nok Air นกแอร์
24.Thai Airasia ไทยแอร์เอเชีย
25. Thai Smile ไทยสไมล์
26. Thai Lion Airไทยไลอ้อนแอร์
27. Airasia แอร์เอเชีย

เส้นทางการบินและสายการบินที่ให้บริการ ภายในประเทศ (Domestic)
Route
เส้นทาง
จานวน
สายการบินที่ทาการบิน

1

BKK

สุวรรณภูมิ

3

Thai airways - Thai smile - Thai vietjet

2

HKT

ภูเก็ต

3

Bangkok airways - Thai smile - Thai airasia

3

USM

สมุย

1

Bangkok airways

9
ลาดับ

Route

เส้นทาง

จานวน

สายการบินที่ทาการบิน

4

HGN

แม่ฮ่องสอน

1

Bangkok airways

5

DMK

ดอนเมือง

3

Thai airasia - Nok air - Thai lionair

6

HDY

หาดใหญ่

1

Thai airasia

7

KBV

กระบี่

2

Thai airasia Bangkok airways

8

URT

สุราษฎร์ธานี

1

Thai airasia

9

UTP

อู่ตะเภา

2

Thai airasia - Thai lionair

10

KKC

ขอนแก่น

1

Thai airasia

11

UTH

อุดรธานี

2

Thai airasia -Nok air

รวม 7 สายการบิน 11 เส้นทาง
ลาดับ

Route

1

HKG

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MFM
JJN
CSX
KMG
PVG
PEK
WUH
CAN
CKG
CTU
JHG
NNG
SZX
XIY
KHN
SYX
TPE
KHH
DOH
SGN
DAD
LPQ

เส้นทางการบินและสายการบินที่ให้บริการ ระหว่างประเทศ (International)
เส้นทาง
จานวน
สายการบินที่ทาการบิน
Thai airasia - Dragon air - Hongkong Express
ฮ่องกง
3
airlines
มาเก๊า
1
Thai airasia
จิ่นเจียง
1
Thai airasia
ฉางซา
1
Thai airasia
คุณหมิง
2
Chaina Eastern - Lucky air
พูดง
3
Chaina Eastern - Junyao airlines - Spring Airlines
ปักกิ่ง
2
Air Chaina,Thai airasia
หวู่ฮั่น
1
Air Chaina
กวางโจว
2
Chaina Southern - Thai lionair
1
ฉงชิ่ง
Shandong Airlines
2
เฉินตู
Sichuan - Thai lionair
1
สิบสองปันนา
Rulili airlines
1
หนานหนิง
Nok air
2
เซินเจิ้น
Hainan airlines,Thai airasia
1
ซีอาน
Sichuan
1
หนานฉาง
Thai airasia
1
ซานย่า
Thai airasia
2
ไทเป
EVA - Thai airasia
1
เกาสง
Thai smile
1
โดฮา
Qatar airways
1
โฮจิมินห์
Vietjet air
1
ดานัง
Thai airasia
2
หลวงพระบาง
Lao airlines Bangkok airways
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ลาดับ
24
25

Route
KUL
RGN
MDL
HAN
ICN
SIN

เส้นทาง
จานวน
สายการบินที่ทาการบิน
1
กัวลาลัมเปอร์
Airasia
2
ย่างกุ้ง
Bangkok air-Myanmar Nationa-Thai airasia
มัณฑะเลย์
1
Bangkok airways
ฮานอย
1
Bangkok airways -Thai airasia
อินชอน
3
Korean airlines ,T'Way Air, JEJU
สิงคโปร์
1
Scoot Tiger
รวม 27 สายการบิน 29 เส้นทาง / จีน 11 เส้นทาง

7) การบริการสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า
การบริการด้านไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะแบ่งเขตรับผิดชอบตามพื้นที่ตามสาขาของแต่ละอาเภอ ซึ่งสามารถแสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้
ตาราง : แสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ตามพืนที่รับผิดชอบ
ของสานักงานการไฟฟ้า (เดือนมกราคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้า

รวม
กฟจ.เชียงใหม่
กฟอ.สันกาแพง
กฟอ.แม่ออน
กฟอ.สารภี
กฟอ.กัลยา
ณิวัฒนา
กฟอ.ฝาง
กฟอ.ไชยปราการ
กฟอ.แม่อาย
กฟอ.สันป่าตอง
กฟอ.แม่วาง
กฟอ.สันทราย
กฟอ.พร้าว
กฟอ.แม่ริม
กฟอ.สะเมิง
กฟอ.เชียงดาว

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)
Number of
consumer
(Person)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)

758,747
79,965
44,955
9,433
34,360
3,578

2,284.821
948.376
118.636
13.280
105.832
2.229

960.473
295.027
68.240
7.033
49.441
1.430

สถานธุรกิจอุตสาหกรรม
และส่วนราชการ
Business,industry and
government
institutions
1,274.429
642.387
48.730
5.935
55.507
0.749

38,651
15,352
24,618
40,678
17,106
71,011
21,951
35,561
8,104
26,138

78.676
22.726
39.045
77.827
19.129
242.180
23.191
114.306
10.059
31.216

29.449
10.640
15.156
38.038
11.831
121.700
13.207
48.883
4.433
20.694

47.082
11.765
23.566
39.333
6.617
118.267
9.759
62.085
5.406
9.725

รวม
Total

บ้านอยู่อาศัย
Residential

อื่นๆ
Others
49.919
10.962
1.665
0.312
0.884
0.051
2.145
0.320
0.322
0.457
0.681
2.213
0.225
3.338
0.219
0.796
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การไฟฟ้า

กฟอ.เวียงแหง
กฟอ.แม่แตง
กฟอ.จอมทอง
กฟอ.ดอยหล่อ
กฟอ.แม่แจ่ม
กฟอ.ฮอด
กฟอ.ดอยเต่า
กฟอ.อมก๋อย
กฟอ.ดอยสะเก็ด
กฟอ.หางดง

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)
Number of
consumer
(Person)
8,395
33,636
20,796
14,661
13,248
85,958
12,979
9,886
36,518
51,209

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)
รวม
Total
7.287
64.293
42.648
28.801
11.387
43.146
14.122
7.092
85.421
133.919

บ้านอยู่อาศัย
Residential
5.018
23.864
17.028
12.443
6.745
19.872
7.535
4.276
52.013
76.477

สถานธุรกิจอุตสาหกรรม
และส่วนราชการ
Business,industry and
government
institutions
1.968
39.512
22.340
12.656
4.475
15.173
4.274
2.668
31.505
52.944

อื่นๆ
Others
0.300
0.917
3.280
3.702
0.167
8.101
2.313
0.149
1.903
4.498

หมายเหตุ : 1. การจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึงการจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับกิจการขนาดเล็ก , ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ และ
กิจการเฉพาะอย่าง
2. เนื่องจากจากการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าในปี 2558 ได้มีก ารเปลี่ยนแปลงการจาแนกประเภทการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ โดยให้
พิจารณาตามการปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้การจาหน่ายไฟฟ้าให้กับส่วนราชการกระจายอยู่กับการจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับกิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ และไม่สามารถจาแนกเฉพาะของส่วนราชการได้

รายงานข้อมูลหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2563
ลาดับ
ชื่ออาเภอ
จานวน
จานวน
บ้านหลัก
หย่อมบ้าน
ตาบล
หมู่บ้าน
(ยังไม่มีระบบ กฟภ.)
(ยังไม่มีระบบ กฟภ.)
แห่ง
ครัวเรือน
แห่ง
ครัวเรือน
1 เมืองเชียงใหม่
16
78
2 จอมทอง
6
103
6
510
3 แม่แจ่ม
7
104
13
1125
4 เชียงดาว
7
83
6
958
5 ดอยสะเก็ด
14
112
1
10
6 แม่แตง
13
120
1
45
7 แม่ริม
11
92
8 สะเมิง
5
45
3
75
2
46
9 ฝาง
8
119
10 แม่อาย
7
93
7
400
11 พร้าว
11
109
4
115
8
174
12 สันป่าตอง
11
120
13 สันกาแพง
10
100
14 สันทราย
12
125
15 หางดง
11
109
-

12
ลาดับ

ชื่ออาเภอ

จานวน
ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
รวม

ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
แม่ออน
ดอยหล่อ
กัลยาณิวัฒนา

6
6
6
12
3
4
5
6
4
3
204

61
43
95
106
23
44
58
49
54
22
2,067

บ้านหลัก
(ยังไม่มีระบบ กฟภ.)
แห่ง
ครัวเรือน
2
209
2
146
38
4710
1
121
3
565
87
8,989

หย่อมบ้าน
(ยังไม่มีระบบ กฟภ.)
แห่ง
ครัวเรือน
2
79
8
526
1
27
21
852

ประปา
การใช้น้าประปาตามการผลิตและการใช้งานเป็นรายอาเภอ สามารถแยกข้อมูลได้ตามตารางต่อไปนี้

อาเภอ
เมือง
เชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
(ยุหว่า)
สันกาแพง
สันทราย
หางดง

ตาราง : แสดงจานวนกาลังการผลิต และปริมาณการใช้นา จาแนกเป็นรายอาเภอ
ปริมาณนาที่
อัตราการใช้
นาที่ผลิตได้
เพื่อสาธารณ
กาลังการผลิต
จาหน่าย
นา
(ลบ.ม.)
ประโยชน์
แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม)
37,771,200 37,708,215 24,083,412

ผู้ใช้นา
(ราย)

3,103

198.22

122,902

1,171,200
585,600
292,800
1,991,040
8,666,880
1,054,080
292,800
-

656,210
228,300
221,650

513,505
168,511
148,637

167
-

163.33
129.38
127.97

3,199
1,325
1,190

1,004,280
5,008,966

734,781
3,912,551

-

214.10
177.31

3,463
22,285

1,081,162
211,892

753,687
133,084

691
-

161.89
124.09

4,741
1,091

-

205,472

135,188

-

115.00

1,191

1,171,200
-

3,565,536

2,470,647

26

130.27

19,346
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อาเภอ

กาลังการผลิต

นาที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

ปริมาณนาที่
อัตราการใช้
เพื่อสาธารณ
จาหน่าย
นา
ประโยชน์
แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม)

ฮอด
936,960
597,487
474,924
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ 292,800
33,459
24,334
แม่วาง
292,800
203,437
145,411
แม่ออน
ดอยหล่อ
กัลยาณิ
วัฒนา
รวม
54,519,360 50,726,066 33,698,672

ผู้ใช้นา
(ราย)

371

138.24

3,568

-

189.37
181.42

126
813

4,358

184.31

185,240

1/ รวมพื้นที่ อ.หางดง, อ.สารภี, อ.สันทราย, อ.ดอยสะเก็ด (บางส่วน)
2/ รับน้าจาก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
ทีม่ า : สานักงานประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล 1 มกราคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

2. ด้านเศรษฐกิจ
1) ภาพรวมเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 427,831 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.
2560 จานวน 16,114 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า231,717 ล้านบาท) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 137,316 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จานวน 8,299 บาท
(ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 129,017 บาท)
ตาราง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ย้อนหลัง 5 ปี
(พ.ศ. 2557 – 2561)
รายการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ณ ราคาประจาปี (หน่วย : ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP
Per capital) (หน่วย : บาท)

ปี พ.ศ.
2557
198,862

ปี พ.ศ.
2558
206,866

ปี พ.ศ.
2559
222,488

ปี พ.ศ.
2560
231,717

ปี พ.ศ.
2561
247,831

115,518

120,517

124,486

129,017

137,316

ที่มา : สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
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2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต
(1) แยกตามภาคการผลิต
ภาค
ภาคบริการ
จานวน 14 สาขาการผลิต

ภาคเกษตรกรรม
จานวน 1 สาขาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
จานวน 4 สาขาการผลิต

ตาราง : โครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามภาคการผลิต
สัดส่วน
รายละเอียด
(%)
70.8
1) สาขาการก่อสร้าง
2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
3) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
4) สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
5) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
6) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
7) สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
8) สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
9) สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
10) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ
11) สาขาการศึกษา
12) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
13) สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
14) สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น
18.7
1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
10.5

1) สาขาการทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
2) สาขาการผลิต
3) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบการปรับอากาศ
4) สาขาการจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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ภาคอุตสาหกรรม
10.5%
ภาคเกษตรกรรม
18.7%

ภาคบริการ
70.8%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

(2) แยกตามรายสาขาการผลิต
ตาราง : โครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามรายสาขาการผลิต
สาขาการผลิต
สัดส่วน (%)
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
18.7
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
13.8
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
8.8
สาขาการผลิต
8.2
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
7.8
สาขาการศึกษา
7.3
สาขาการก่อสร้าง
5.7
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
5.7
ภาคบังคับ
สาขาอื่นๆ
24.0
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES
สาขาการผลิต
Agriculture
Agriculture, forestry and fishing
Non-Agriculture
Industrial
Mining and quarrying
Manufacturing

2014
2015
2016
48,511 43,065 42,713
48,511 43,065 42,713
150,342 163,791 179,776
22,088 23,161 24,795
1,201
1,120
1,333
16,727 17,937 19,228

(Millions of Baht)
2017
2018
40,593 46,250
40,593
46,250
191,124 201,581
26,262
26,179
1,318
1,671
20,407
20,291
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สาขาการผลิต
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Water supply; sewerage, waste
management and remediation activities
Services
Construction
Wholesale and retail trade and repair of
motor vehicles
Transportation and storage
Accommodation and food service
activities
Information and communication
Financial and insurance activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Public administration and defence;
compulsory social security
Education
Human health activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Gross provincial product (GPP)
GPP Per capita (Baht)
Population (1,000 persons)

2014

2015

2016

2017

2018

3,238

3,207

3,315

3,440

3,124

923

897

919

1,097

1,093

128,254 140,630 154,981 164,862
10,939 12,194 13,758 13,956

175,402
14,161

25,384

26,528

30,115

31,488

34,134

8,164

10,407

11,917

14,143

15,538

13,861

15,933

17,538

19,332

21,875

2,910
15,453
7,846

3,333
16,260
7,475

3,234
17,786
8,924

3,602
18,260
9,343

4,314
19,411
9,371

417

443

475

554

606

3,023

3,112

4,358

4,592

5,965

11,907

11,614

11,975

12,970

14,101

14,072 18,118 18,732 19,566
10,282 10,795 11,421 12,108
463
470
550
608
3,535
3,948
4,199
4,340
198,853 206,857 222,488 231,717
112,356 116,308 124,486 129,017
1,770
1,779
1,787
1,796

18,030
13,043
684
4,167
247,831
137,316
1,805

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร ร้อยละ 81.3
(201,581 ล้านบาท) และภาคเกษตร ร้อยละ 18.7 (46,250 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทสาคัญต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 18.7 อันดับ 2 สาขา
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.8 อันดับ 3 สาขาสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร ร้อยละ 8.8 อันดับ 4 สาขาการผลิต ร้อยละ 8.2 อันดับ 5 สาขากิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย ร้อยละ 7.8 อันดับ 6 สาขาการศึกษา ร้อยละ 7.3 อันดับ 7 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 อันดับ 8
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม ภาคบังคับ ร้อยละ 5.7 และสาขาอื่นๆ ร้อยละ
24.0
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GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES
สาขาการผลิต
Agriculture
Agriculture, forestry and fishing
Non-Agriculture
Industrial
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Water supply; sewerage, waste
management and remediation activities
Services
Construction
Wholesale and retail trade and repair of
motor vehicles
Transportation and storage
Accommodation and food service
activities
Information and communication
Financial and insurance activities
Real estate activities
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Public administration and defence;
compulsory social security
Education
Human health activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Gross provincial product (GPP)
Growth

2014
2015
2016
16,465 15,069 14,236
16,465 15,069 14,236
106,678 113,896 121,464
14,971 15,307 16,008
427
461
513
11,255 11,492 11,959

(Millions of Baht)
2017
2018
15,039
16,031
15,039
16,031
126,523 130,992
16,696
16,307
464
553
12,601
12,020

2,929

2,960

3,129

3,207

3,265

518

526

539

584

593

91,732
7,473

98,653 105,543 109,916
8,634
9,979
9,962

114,824
9,949

16,704

17,158

18,510

18,893

20,115

6,165

7,673

8,296

9,666

10,689

12,217

13,379

13,814

14,348

15,500

3,465
9,396
8,070

4,001
9,896
7,627

3,863
10,726
9,140

4,203
11,160
9,586

5,082
11,711
9,564

349

374

401

461

501

2,011

2,097

2,927

3,034

3,887

7,446

6,988

6,920

7,263

7,685

8,044
9,860
9,878 10,066
7,923
8,045
8,213
8,491
400
418
518
571
2,589
2,844
2,999
3,080
123,587 127,354 132,588 138,485
2.49
3.05
4.11
4.45

9,074
8,960
639
2,906
144,121
4.07

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

โดยเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2561 หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 จะเห็น
ได้ว่าขยายตัวร้อยละ 4.04 ลดลงจากการขยายตัว ร้อยละ 4.45 ในปีก่อน
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3) เศรษฐกิจรายสาขาที่สาคัญของจังหวัด
3.1) ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค
รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจานวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนทาให้
เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก
ในด้านสินค้าและการบริการนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งในด้านสินค้าและการบริการเชิงท่องเที่ยวหลาย
รูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลาย
รูปแบบ อาทิ
1. การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื้นฐานวัฒ นธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน
2. การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพักผ่อน
หย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่การพักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งในรูปแบบธรรมชาติ และในรูปแบบเมือง
3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้
วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งจากการท่องเที่ยว เพื่อทากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือ การบาบัดรักษาฟื้นฟู
สุขภาพ เป็นต้น
4. การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเป็น
การท่องเที่ยวที่เน้นให้บริการ แก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษายังสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่
5. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อม
ในการเป็น MICE City
นอกจากนี้ จากข้อมูลของสานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว จานวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1) GOLF
2) Wedding / Honeymoon

3) Health and Wellness
4) Ecotourism เป็นเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5) ศาสนา
6) อาหาร

รายละเอียด
- มีสนามกอล์ฟ 14 สนามที่ได้มาตรฐาน
- สนามกอล์ฟที่สวยงาม และการบริการที่ดี
- คู่แต่งงานทั้งชาวไทย และต่างชาตินิยมมาถ่ายภาพ รวมถึง
จัดงานแต่งงาน
- มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ผู้ประกอบการจัดงานแต่งงาน ความ
สะดวกสบายด้านการเดินทาง
- นาเสนอคุณค่าภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑ์ไทย รวมถึง
ศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ
- ให้บริการแบบไทย
- มีเส้นทางการเดินป่า และศึกษาธรรมชาติหลายหลายเส้นทาง
- เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (Community based tourism)
- สถานที่นมัสการบูรพาจารย์ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพ
นับถือของชาวไทย และต่างชาติ
- สถานที่ปฏิบัติ ศึกษา พุทธศาสนา และนั่งสมาธิ
- ความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติอาหารเมือง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
7) OTOP
- เป็ น สิ น ค้ านโยบายของรัฐ บาล เพื่ อส่ งเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
พื้ น บ้ า น โดยเน้ น ในพื้ น ที่ ที่ มี แ หล่ ง ผลิ ต และสามารถท ากิ จ กรรม
ร่วมกับชุมชนได้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ
เป็นจานวนมาก
8) พืนที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรม
- พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิต เช่น
ท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิต
หมู่บ้านแม่กาปอง หมู่บ้าน สันลมจอย หมู่บ้านท่องเที่ยว
การเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิต
9) กลุ่มสินค้าท่องเที่ยวตาม Theme - แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / กิจกรรมสันทนาการ / ร้านอาหารและ
และกระแส (Trend)
สินค้าที่ระลึก ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มา : สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

รางวัลกินรี
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลกินรี ทั้งหมด 12 รางวัลใน 6 ประเภทกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ดีขึ้น ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่ได้รางวัล ดังนี้
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
รางวัลดีเด่น (แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้) ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
รางวัลดีเด่น (ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการความบันเทิง) ได้แก่ คุ้มขันโตกและปางช้างแม่สา
ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปาแอนด์ รีสอร์ท
รางวัลดีเด่น ได้แก่ โอเอซิสสปา ชีวาสปา วิมานสปาเชียงใหม่ ลานนาคาสปา
ประเภทรายการนาเที่ยว รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Rock the Gibbon
มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน
โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียว
อาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนและรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน จานวนทั้งสิ้น 25 แห่ง
โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. มาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน ได้แก่ โรงแรม เมอเว้นพิค สุริวงศ์ โฮเทล เชียงใหม่
2. รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจาปี พ.ศ. 2563 ประเภทเขตชนบท (Rural Product)
ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว รางวัลดีเด่นโรงแรมบูติค ได้แก่ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซค์ สปา รีสอร์ท
ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักและนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวของนิตยสารด้านการ
ท่องเที่ยวสาคัญของโลก กล่าวคือ

20
- ในปี พ.ศ. 2553 นิ ตยสาร Travel & Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก และเป็น 1 ใน 10 สุดยอดเมืองแห่งปีจากการจัดอันดับนิตยสาร Lonely
Planet นอกจากนี้
- ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็น
1 ใน 100 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนจานวนมากที่สุดของโลก (Top 100 Cities Destination)
โดยเป็น 1 ใน 4 เมืองของประเทศไทยที่อยู่ในการจัดอันดับดังกล่าวนอกเหนือจากกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต
- ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดลาดับจากนิตยสารการท่องเที่ยวที่สาคั ญ ได้แก่
นิตยสาร Travel & Leisure จัดอันดับให้เป็ น TOP Cities ของเอเชียลาดับที่ 3 รองจากกรุงเทพฯ และเกียวโต
Trip advisor จัดอันดับให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายการเดินทาง TOP 25 Destinations ของเอเชีย อันดับที่
6 และเป็น Top 10 Cities ของเอเชียจากการจัดอันดับของนิตยสาร Conde Nest Traveler

นอกจากนี้ จากการเก็บ ข้อมูลการสืบค้นข้อมูล การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนของเว็บไซต์
TripAdvisor’s daodao.com ระหว่ างเดื อ นกรกฎาคมถึ งเดื อ นสิ งหาคม 2556 พบว่า จั งหวัด เชี ย งใหม่ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศทีน่ ักท่องเที่ยวจีนให้ความนิยมเป็นลาดับที่ 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%
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ขณะที่ในด้านแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เอง ในฐานะที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของ
การช้อปปิ้ งเว็บ ไซต์ Trip Advisor ซึ่งเป็ น เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุ ดในโลกได้จัดทารายชื่อตลาดยอดนิยม
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดิน ตลาดนัด หรือตลาดน้าที่ได้ถู กจัดอันดับจากนักเดินทางทั่วโลก โดยพบว่า
ตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ ถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
- รางวัล Best Destination เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน THE BEST of THAILAND
AWARDS VOTED BY CHINESE TOURISTS
- รางวัล Flower of the Year งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือก
จาก International Garden Tourism Network ของยุ โ รปให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล Flower Festival of The year
โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมใหญ่ Flower And Garden Conference เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
ปี พ.ศ. 2559 จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ให้ เป็ น เมื อ งน่ าท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด ในโลก
(World’s Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 25 อันดับซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีประเด็นการชี้วัด อาทิ
สายการบินมีความสะดวกสบาย โรงแรมมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน รวมไปถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวสามารถใช้ภาษาสื่อสาร แนะนาเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว และที่พักได้เป็นอย่างดี
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
1) รางวัล “World’s Best Cities” เมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 3 ของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร
Travel and Leisure
2) รางวัล “Asia Best Cities” อันดับหนึ่งของเอเชีย จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and
Leisure
ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
1) รางวัล “The world's Best cities 2016” เมืองน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก จากการจัดอันดับของ
นิตยสาร Travel and Leisure
ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นดังกล่าวของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ภาคการท่องเที่ยวเป็น
ภาคเศรษฐกิจสาคัญของการพัฒนาจังหวัดและประเทศไทยโดยรวม กล่าวคือ
จานวนนักท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ จานวน 10,820,564 คน แยกเป็นชาวไทย
7,447,702 คน (-2.06%) ชาวต่างประเทศ 3,372,862 คน (3.51%) ลดลงจากปี 2561 จานวน 42,586 คน
(-0.39%) โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวรวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ (4.58%)
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อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ปี

จานวน (ล้านคน)

ชาวไทย

ต่างชาติ

D (%)

2562

10,820,564

7,447,702

3,372,862

- 0.36

2561

10,863,150

7,604,764

3,258,386

+ 4.55

2560

10,390,801

7,261,793

3,129,008

+ 7.97

2559

9,623,958

6,721,819

2,902,139

+ 3.64

2558

9,286,307

6,451,283

2,835,024

+ 7.16

+4.25

+5.35

+ 4.58

ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึน

และปี พ.ศ. 2563 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่
จานวน 2,727,827 คน แยกเป็ น ชาวไทย 2,186,931 คน (-43.71%) ชาวต่างประเทศ 540,896 คน
(-71.08%) ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จานวน 3,027,850 คน (-51.61%)
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รายได้
ในปี 2562 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส ร้ า งรายได้ แ ก่ จั ง หวั ด 109,056 ล้ า นบาท
ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 64,528 ล้านบาท (-2.69%) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 44,528 ล้านบาท
(7.77%) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1,430.68 ล้านบาท โดยมีค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมทั้ง 5 ปี
เท่ากับร้อยละ (8.19%)
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อัตราการเพิ่มขึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่
ปี

จานวน (ล้านบาท)

ชาวไทย

ต่างชาติ

D (%)

2562

109,056

64,528

44,528

+ 1.33

2561

107,625.32

66,309.57 41,315.75

+ 8.64

2560

99,070.42

61,320.38 37,750.04

+ 9.91

2559

90,137.28

56,217.49 33,919.79

+ 9.16

2558

82,570.24

53,690.39 28,879.85

+ 11.95

ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึน

+5.96

+12.11

+ 8.19

และปี พ.ศ. 2563 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้าง
รายได้แก่จังหวัด 24,709.2 ล้านบาท แยกเป็นชาวไทย 17,821.1 ล้ านบาท (-50.07.%) ชาวต่างประเทศ
6,888.1 ล้านบาท (-71.96%) ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จานวน 35,551.4 ล้านบาท (-58.99%)
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ห้องพักและค่าใช้จ่าย
ในปี 2562 ระยะเวลาพักเฉลี่ย 2.98 วัน โดยมีห้องพัก 36,186 ห้อง อัตราการเข้าพัก เป็นร้อยละ
76.78 ของห้องพักทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.99 จากอัตราที่พักและการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ชี้ได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นได้ทุกปี
ปี พ.ศ.
2562
2561
2560
2559
2558
ค่าเฉลี่ย

อัตราการเข้าพัก (%)
76.78
76.02
75.54
66.87
66.34
72.31

ระยะเวลาพัก(วัน)
2.98
2.96
2.36
2.30
2.29
2.57

ค่าใช้จ่ายคน/หัว/วัน(บาท)
3,894.97
3,856.41
3,698.66
3,519.31
3,364.56
3,666.78

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

ธุรกิจบริการสุขภาพ
การพัฒ นาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ซึ่งมีการพัฒนนาอย่างได้ผล ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก มีมูลค่า 1.6
ล้านล้านบาท ขยายตัวปีร้อยละ 10 ช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการส่งผลให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
ตลาดในส่วนที่ใช้บ ริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนสามารถประเมินขนาดของตลาดได้จากสถิติการ
เข้ามาใช้บริการร้อยละ 60 เป็นชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และร้อยละ 40 เป็นชาวต่างชาติที่เดินทาง
เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์
การบริการสปา
ภาพรวมของธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ ในช่วงที่มีการเติบโตมากขึ้น และเติบโตมาตลอด 10 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งสถิติในช่วงโลว์ซีซั่นการเติบโตของธุรกิจสปาจะอยู่ที่ ร้อยละ 20 - 25 แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเท่าตัวอยู่ที่
ร้อยละ 50 โดยมูลค่าตลาดของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี จากจานวนผู้ประกอบการ
45 ราย ที่เป็นสมาชิกของสมาคม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีราวร้อยละ 20
ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ านมา (2556 - 2558) ธุรกิจสปาของจัง หวัดเชียงใหม่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้วยผลพวงของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น จากกระแสของภาพยนตร์
เรื่อง Lost in Thailand และกลายเป็นลูกค้ากลุ่มหลักที่นิยมใช้บริการสปามากที่สุด โดยมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ
80 - 90 เมื่อเทียบกับลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสัดส่วนที่เหลือราวร้อยละ 10 - 20 เป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทย ตะวันออกกลาง
ยุโรป สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น
นอกจากนี้ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจสปาเชียงใหม่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การรักษาความเป็นอัตลักษณ์
ล้านนาที่ครบทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มีความแตกต่างจากสปาแหล่งอื่นๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
สมาคมได้มุ่งพัฒนามาตรฐานและงานด้านนวัตกรรมที่จะนามาใช้กับสปา
และล่ าสุ ดจั งหวัด เชีย งใหม่ เตรียมนานวัตกรรมผลไม้ 12 เดือน 12 ชนิด ที่ป ลู กในพื้ น ที่จังหวัด
เชียงใหม่มาทาเป็นทรีตเมนต์ (Treatment) ในทุกขั้นตอนของการทาสปา อาทิ สตรอว์เบอรี่ อโวคาโด มะม่วง ลิ้นจี่
ลาไย มะเกี๋ยง เคปกูสเบอรี่ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่ได้ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมผลไม้ 12 ชนิดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเป็น Signature ใหม่ของสปาล้านนา
โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการ 15 ราย ที่เตรียมจะนานวัตกรรมผลไม้ 12 ชนิดมาใช้ในงานสปา
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ปัญหาที่สาคัญของธุรกิจสปาเชียงใหม่ คือ การขาดแคลนพนักงานสปาเทอราปิสต์ (Spa Therapist)
จากการขยายตัวของธุรกิจสปาในภาพรวม ทาให้จานวนเทอราปิสต์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ และพบว่าความต้องการ
ในการเข้าสู่อาชีพนี้ยังมีค่อนข้างน้อย ทั้งที่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงทางรายได้ เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่า และเป็นทักษะ
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคล แต่ด้วยภาพลักษณ์ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้คนสนใจที่จะเป็นเทอราปิสต์
ยังมีจานวนไม่มาก ดังนั้น ควรมีการยกระดับอาชีพเทอราปิสต์เป็นกลุ่มอาชีพที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะที่ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนและผลักดันศาสตร์สปาเป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้
ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
การบริการนวดแผนไทย
จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพมีมู ลค่าทางธุรกิจสูงและสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่กว่าพันล้านบาทต่อ ปี
ในปี 2561 มีส ถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขอรับรองมาตรฐานจานวน 397 แห่ ง และมีผู้ ให้ บ ริการ
จานวน 1,780 คน ซึ่งการนวดแผนไทยที่ดีจะทาให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
รวมถึงการสร้างค่านิยมเรื่องการไปจังหวัดเชียงใหม่ต้องไปนวดแผนไทย
ธุรกิจไมซ์ (MICE)
อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดของไทย และมีส่วนสาคัญต่อมูลค่า
โดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจากข้อมูลของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีการเติบโตอย่างสูงต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 โดยระหว่างปี 2559 2560 จานวนนักเดินทางไมซ์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 28,854,061 คน เป็นจานวน 35,316,508 คน
หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.30 และมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เติบโตจาก 73,322 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น
91,142 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.55 รายละเอียดดังนี้
ประเภท

นักเดินทางกลุ่มไมซ์
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

การประชุม
571,659 2,776,453
การท่องเที่ยว
181,548
153,492
การประชุม
3,713,680 3,416,462
นานาชาติ
การแสดงสินค้า 24,387,174 28,970,101
รวม
28,854,061 35,316,508

รายได้ (ล้านบาท)
การ
เจริญเติบโต

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

การ
เจริญเติบโต

79.41
-18.28

720
641

4,229
438

82.97
-46.35

-8.70

5,321

4,661

-14.16

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 , สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ เดือน ตุลาคม 2561

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยกับจานวนนักเดินทาง
และรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2560 พบว่า ไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวในปี 2560 ทั้งสิ้น 191,844,750 คน
และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1,410,058.79 ล้านบาท ในขณะที่มีจานวนนักเดินทางไมซ์ 35,316,508 คน
สามารถสร้างรายได้รวม 91,142 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนักเดินทางไมซ์มีเพียงร้อยละ 18.41 ต่อ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด สามารถสร้างรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.46 ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด
จากข้อมูลปี 2560 เมื่อพิจารณาจานวนนักเดินทางและรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์แยกประเภท
ตามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การประชุมองค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel) การประชุม
วิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) พบว่า กลุ่มธุรกิจที่มีจานวน
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นักเดินทางเข้าไทยมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (ร้อยละ 82.03)
การประชุมวิชาชีพ (ร้อยละ 9.67) การประชุมองค์กร (ร้อยละ 7.86) และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 0.43)
กลุ่ มธุรกิจที่ สร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุ ดเรียงตามล าดับ ได้แก่ งานแสดงสิ นค้าและนิท รรศการนานาชาติ
(ร้ อยละ 89.77) การประชุมวิช าชีพ (ร้ อยละ 5.11) การประชุมองค์การ (ร้อยละ 4.64) และการท่องเที่ ยว
เพื่อเป็นรางวัล (ร้อยละ 0.48) และรายได้ต่อหัวที่ได้จากนักเดินทางไมซ์เรียงตามลาดับ ได้แก่ การประชุมองค์กร
การประชุมวิชาชีพงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตามลาดับ
สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่นั้น มีสัดส่วนตลาดเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีสัดส่วนตลาดประมาณ 10 % ของอุตสาหกรรมไมซ์ ประเทศไทย โดยระหว่างปี 2559 – 2560 จานวน
นักเดินทางไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 2,105,000 คน เป็นจานวน 2,210,000 คน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.75 และมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตจาก 5,304.679 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 4,914.542 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 7.93 รายละเอียดดังนี้
ทั้งนี้ การมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัด
เชียงใหม่ ทาให้จั งหวัดมี ความสามารถในการรองรับงานในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยมีข้อได้เปรียบทั้งการ
มีทาเลที่ตั้งมีความโดดเด่นทั้งในด้านการขนส่ง การเดินทาง ด้วยรถไฟ เครื่องบิน และรถยนต์ บรรยากาศสวยงาม
แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติห้อมล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้ งปี และอยู่ไม่ไกล
จากตัวเมือง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารต่างๆ รวมทั้งใกล้กับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมาย
อาทิ ม่อนแจ่ม ปางช้างแม่สา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ไนท์ซาฟารี เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ รางวัลโครงการไทยแลนด์ ไมซ์เวนู โหวต อวอร์ท 2014 (Thailand MICE Venues Vote
Awards 2014) ซึ่งจัดโดยสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยชนะการโหวตออนไลน์
ด้านสาขาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History & Culture) จาก 6 สาขาการประกวด โดยรางวัลดังกล่าวแสดงถึง
ความพร้อมและศักยภาพในการรองรับธุรกิจไมซ์ MICE ของศูนย์ประชุมฯ เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การที่ จั งหวัดเชีย งใหม่เป็ นจุดหมายการท่องเที่ ยวที่ ได้รับความนิ ยมจากนั กท่ องเที่ ยว
ชาวจีนยังเป็นโอกาสสาคัญในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการไมซ์ ในการจัดกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่
ให้เพิ่มมากขึ้น
สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2561 และคาดการณ์ปี 2562
1. ผู้ประกอบการณ์ สถานการณ์ในภาพรวมปี 2561 ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ดีกว่าปกติ
เล็กน้อย ปรับดีขึ้นจากปีก่อน ที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว เช่น การจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมาย
ในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ ค่อยๆ คลี่คลายลงในปี 2561 ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนสาคัญ
มาจากการมีสายการบินราคาถูกช่วยสนับสนุ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อน
ส่งผลให้ปี 2561 เป็นปีที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี
สาหรับปี 2562 ผู้ประกอบการคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวดีกว่าปกติเล็กน้อย สะท้อนมุมมอง
ผู้ประกอบการที่ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวจะดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
มาจากการขยายตัวต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่า รวมถึงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ทั้งเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก
2. จานวนนักท่องเที่ยว คาดการณ์ว่าในปี 2562 หากไม่มีเหตุการณ์ปกติใดๆ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 11.188.89 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2561 และจะมี
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 111,930.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2561
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลจากระบบจัดการข้อมูล “Big Data” ที่ดึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (Social Media)
โดยเป็นข้อมูลที่ได้มีการโพสหรือแชร์ เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ IA ในการประมวลผล
ดัชนีความพึงพอใจสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว โดยทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ
บริษัท ไทนด์ทรี ได้ทาการพัฒนาโมเดลและระบบปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับดัชนี World Economic Forum
Travel & Tourism Competitiveness Index ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่แบ่งทัศนคติเป็น 4 ระดับ คือ Positive (สีเขียว)
Negative (สีแดง) Ambivalent (สีเหลือง) และ Neutral (สีเทา) จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560
พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดี (Positive)

3.2) ภาคการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อาเภอ พื้นที่รวม 12,566,911 ไร่ จานวน 811,400 ครัวเรือน
ครัว เรือนภาคการเกษตร 177,635 ครั วเรือน พื้น ที่ท าการเกษตร 2,032,556 ไร่ โดยอาเภอที่ มีครัว เรือ น
เกษตรกรมากที่สุด คือ อาเภอแม่แจ่ม จานวน 12,258 ครัวเรือน และอาเภอที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุด คือ
อาเภออมก๋อย จานวน 250,650 ไร่ ดังนี้
1. ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร
ตารางจานวนครัวเรือนเกษตรกรและจานวนแรงงานภาคเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่
ร้อยละจานวน
จานวนแรงงาน
จานวนครัวเรือน
อาเภอ
จานวนครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตร/
ภาคเกษตร
เกษตรกร
ครัวเรือนทังหมด
(ราย)
1. เมืองเชียงใหม่
2. เชียงดาว

168,765
32,358

945
11,972

0.13
1.36

2,062
22,042

3. จอมทอง

23,901

12,562

1.56

25,318

4. ดอยสะเก็ด

35,298

5,102

0.72

11,724

5. ฝาง

44,485

9,944

1.33

21,550

6. หางดง

48,416

4,688

0.51

8,256

7. ฮอด

16,513

9297

1.14

18,572

8. แม่แจ่ม

19,040

12,258

1.59

25,742

9. แม่ริม

42,148

6,631

0.84

13,742
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จานวนครัวเรือน

จานวนครัวเรือน
เกษตรกร

ร้อยละจานวน
ครัวเรือนเกษตร/
ครัวเรือนทังหมด

จานวนแรงงาน
ภาคเกษตร
(ราย)

10. แม่แตง

34,267

9,956

1.21

19,696

11. อมก๋อย

22,362

10,678

1.12

18,184

12. พร้าว

20,659

8,917

1.08

17,496

13. สะเมิง

8,350

4,688

0.56

9,078

14. สันกาแพง

46,251

6,557

1.04

16,934

15. สันป่าตอง

32,765

9,314

1.15

18,708

16. สันทราย

70,397

6,894

0.96

15,534

17. สารภี

40,047

5,234

0.68

10,988

18. แม่อาย

31,783

9,078

1.21

19,700

19. ดอยเต่า

10,397

6,136

0.70

11,372

20. เวียงแหง

9,108

2,798

0.35

5,602

21. ไชยปราการ

17,823

5,773

0.67

10,800

22. แม่วาง

11,653

6,117

0.71

11,534

23. แม่ออน

9,202

4,387

0.64

10,432

24. ดอยหล่อ

11,352

5,013

0.66

10,752

25. กัลยาณิวัฒนา

4,060

2,696

0.30

4,948

รวม

811,400

177,635

22.23

360,766

อาเภอ

ที่มา จานวนครัวเรือน : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
จานวนครัวเรือนเกษตรกร : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

2. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ตารางการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอาเภอ จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอ

พืนที่
ทังหมด
(ไร่)

ที่นา
จานวน
(ไร่)
1,623

ร้อยละ
พืนที่
เกษตร
15.66

พืนที่ทาการเกษตร
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
พืชไร่/พืชผัก
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
จานวน
พืนที่
พืนที่
(ไร่)
(ไร่)
เกษตร
เกษตร
2,639 25.46
80
0.77

ไม้ดอก/ไม้ประดับ
ร้อยละ
จานวน
พืนที่
(ไร่)
เกษตร
36
0.35

รวมพืนที่ทาการเกษตร

10,365

ร้อยละ
พืนที่
ทังหมด
9.97

0.00

128,706

10.94

80

0.08

98,500

20.91

0

0.00

55,820

13.30

เมือง
เชียงใหม่

103,993

เชียงดาว

1,176,301

18,177 14.12

46,886

36.43

45,703

35.51

0

จอมทอง

470,956

13,003 13.20

59,911

60.82

2,767

2.81

ดอยสะเก็ด

419,548

28,806 51.61

16,213

29.05

1,316

2.36

จานวน
(ไร่)
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อาเภอ

พืนที่
ทังหมด
(ไร่)

ที่นา

พืนที่ทาการเกษตร
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
พืชไร่/พืชผัก
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
จานวน
พืนที่
พืนที่
(ไร่)
(ไร่)
เกษตร
เกษตร
59,588 28.38 16,084 7.66

ไม้ดอก/ไม้ประดับ
ร้อยละ
จานวน
พืนที่
(ไร่)
เกษตร
0
0.00

ฝาง

555,103

ร้อยละ
พืนที่
เกษตร
27,356 13.03

หางดง

164,441

10,683 28.89

16,431

44.43

761

2.06

3

ฮอด

893,989

14,224 20.41

21,189

30.40

5,653

8.11

แม่แจ่ม

1,679,105

51,859 29.84

4,861

2.80

108,405 62.37

แม่ริม

277,271

16,478 36.97

10,004

22.44

2,538

แม่แตง

851,740

19,488 20.84

44,881

48.00

อมก๋อย

1,308,644

35,914 14.33

11,240

พร้าว

717,616

34,671 29.57

สะเมิง

561,264

สันกาแพง

รวมพืนที่ทาการเกษตร

210,000

ร้อยละ
พืนที่
ทังหมด
37.83

0.01

36,982

22.49

0

0.00

69,704

7.80

0

0.00

173,805

10.35

5.69

1,031

2.31

44,573

16.08

9,076

9.71

0

0.00

93,510

10.98

4.48

5,448

2.17

0

0.00

250,650

19.15

50,357

42.95

10,864

9.26

77

0.07

117,259

16.34

13,917 61.19

7,226

31.77

8,419

37.02

0

0.00

22,743

4.05

135,946

31,407 86.71

3,416

9.43

679

1.87

0

0.00

36,219

26.64

สันป่าตอง

110,743

15,867 35.55

26,672

59.77

2,088

4.68

4

0.01

44,627

40.30

สันทราย

178,137

16,905 49.87

7,833

23.11

3,172

9.36

134

0.40

33,901

19.03

สารภี

60,911

3,492

10.01

27,368

78.45

2,720

7.80

45

0.13

34,884

57.27

แม่อาย

460,438

44,841 47.32

28,792

30.38

15,592

16.45

0

0.00

94,765

20.58

ดอยเต่า

502,449

4,554

8.75

39,078

75.05

6,714

12.89

0

0.00

52,067

10.36

เวียงแหง

420,108

12,917 20.58

5,155

8.21

28,220

44.95

0

0.00

62,780

14.94

ไชยปราการ

319,282

8,358

10.44

32,028

39.99

11,615

14.50

0

0.00

80,087

25.08

แม่วาง

376,386

10,714 21.76

20,697

42.04

7,083

14.39

605

1.23

49,231

13.08

แม่ออน

264,114

8,235

15.28

9,979

18.52

1,831

3.40

566

1.05

53,885

20.40

ดอยหล่อ

136,813

7,195

15.38

25,354

54.20

771

1.65

0

0.00

46,780

34.19

กัลยา
ณิวัฒนา

421,613

11,654 43.50

4,336

16.18

5,519

20.60

0

0.00

26,793

6.35

รวม

จานวน
(ไร่)

จานวน
(ไร่)

12,566,911 462,338 23.97 582,134 30.18 303,118 15.72 2,581 0.13 1,928,636 15.35
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

3. แหล่งนาเพื่อการเกษตร
พืนที่ชลประทานและระบบชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้าจานวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลาง
โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยสามารถจาแนกได้ ดังนี้
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(1) โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วย 4 โครงการ
ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ

หมู่บ้าน

ที่ตังโครงการ
ตาบล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
แม่วะ
เขื่อนแม่กวง
ผาแตก
ฝายแม่แฝก
หนองกอก
ฝายแม่แตง
หัวป่าห้า

ช่อแล
ลวงเหนือ
ช่อแล
แม่แตง

อาเภอ

สูงสุด

แม่แตง 265.000
ดอยสะเก็ด 263.000
แม่แตง
แม่แตง

ระดับกักเก็บ (ลบ.ม.)
พืนที่ (ไร่)
ต่าสุด
10,000.00

พืนที่
(ไร่)

10.000
14.000

ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

(2) โครงการขนาดกลาง จานวน 29 แห่ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อโครงการ
อ่างเก็บน้าห้วยหยวก
อ่างเก็บน้าผาลาด
อ่างเก็บน้าห้วยแก้ว

ที่ตังโครงการ
หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

สูงสุด

พืนที่ (ไร่)

ช่างเคี่ยน
ห้วยแก้ว
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
หนองหอย
แม่ตะไคร้

ช้างเผือก
สุเทพ
สุเทพ

เมือง
เมือง
เมือง

0.300
0.200
0.360

81.25
18.75
43.75

ออนเหนือ
ทาเหนือ

แม่ออน
แม่ออน

4.530
0.850

537.50
62.50

สันทราย

0.400

93.75

สันทราย

0.600

50.00

พระนอน
เหล่า
แม่ทะลบ

หนอง
แหย่ง
หนอง
แหย่ง
ดอนแก้ว
ป่าไหน่
แม่ทะลบ

1.100
5.530
15.300

162.50
581.25
875.00

0.100
0.320
2.300

ห้วยเดื่อ
แม่แหลง

แม่คะ
แม่อาย

แม่ริม
พร้าว
ไชย
ปราการ
ฝาง
แม่อาย

4.276
3.641

406.25
437.50

0.283
0.127

เมืองงาย เชียงดาว
ดอนเปา
แม่วาง
ช่างเคิ่ง
แม่แจ่ม
สันติสุข ดอยหล่อ
โปงทุ่ง
ดอยเต่า
วัดเกตุ
เมือง
หนองหอย
เมือง
ท่าวังตาล
สารภี

4.080
4.300
1.450
2.600
39.000

212.50
418.75
106.25
362.50
3,750.00

0.350
0.100
0.350
0.050
0.500

อ่างเก็บน้าห้วยแม่ออน
อ่างเก็บน้าบ้านแม่ตะไคร้
อ่างเก็บน้าห้วยเกี๋ยง

แม่ฮักพัฒนาฯ

อ่างเก็บน้าห้วยฮัก

แม่ฮักพัฒนาฯ

อ่างเก็บน้าแม่จอกหลวง
อ่างเก็บน้าแม่โก๋น
อ่างเก็บน้าแม่ทะลบ
หลวง
อ่างเก็บน้าห้วยเดื่อ
อ่างเก็บน้า
แม่แหลงหลวง
อ่างเก็บน้าแม่ข้อน
อ่างเก็บน้าห้วยมะนาว
อ่างเก็บน้าสันหนอง
อ่างเก็บน้าห้วยโป่งจ้อ
อ่างเก็บน้าแม่ตูบ*
ฝายท่าศาลา (พญาคา)
ฝายหนองผึ้ง
ฝายท่าวังตาล

ระดับกักเก็บ (ลบ.ม.)

ใหม่
ห้วยเนียม
ป่าเท้อ
โป่งจ้อ
โปงทุ่ง
ท่าศาลา
หนองหอย
ป่าเปอะ

ต่าสุด

0.800
0.050

พืนที่ (ไร่)
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ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อโครงการ
ฝายแม่สาใหม่
ฝายหนองหอย
ฝายแม่สาว
ฝายเชียงดาว
ฝายตีนธาตุ
ฝายห้วยผึ้ง (ผันน้าลง
อ่างฯ ห้วยมะนาว)
ฝายแม่ตื่น (ผันน้าลง
อ่างฯ ห้วยโป่งจ้อ)
ฝายเหมืองใหม่
ฝายแม่เทย

ที่ตังโครงการ

ระดับกักเก็บ (ลบ.ม.)

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

แม่สาใหม่
หนองหอย
แม่สาว
ม่วงฆ้อง
ตีนธาตุ
ห้วยเนียม

โป่งแยง
แม่แรม
แม่สาว
เชียงดาว
เมืองแหง
บ้านกาด

แม่ริม
แม่ริม
แม่อาย
เชียงดาว
เวียงแหง
แม่วาง

แม่ตื่น

สันติสุข

ดอยหล่อ

เมืองกลาง
ห้วยไม้หก

บ้านหลวง
แม่ตื่น

จอมทอง
อมก๋อย

สูงสุด

พืนที่ (ไร่)

ต่าสุด

พืนที่ (ไร่)

ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

(3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจานวนรวมทั้งสิ้น 262 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า 33 แห่ง และ
ฝายทดน้า 229 แห่ง โดยสามารถแยกตามรายอาเภอได้ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

อ่างเก็บนา
จานวน
ระดับกักเก็บ
(แห่ง)
(ลบ.ม.)
1
0.840
1
0.650
1
0.120
1
0.800
4
1.370
4
1.130
1
0.680
3
1.510
2
0.870
2
3.120
2
2.150
1
0.310
1
0.720
1
0.120

ฝายทดนา
จานวน
ระดับกักเก็บ
(แห่ง)
(ลบ.ม.)
3
1
4
19
6
8
1
2
1
11
22
7
14
14
27
8
10
12
21
-

แม่นา/ลานา/หนอง/บึง
จานวน
ระดับกักเก็บ
(แห่ง)
(ลบ.ม.)
11
6
2
7
12
16
6
9
31
21
17
80
61
11
3
19
7
4
-

33
ที่

อาเภอ

20
21
22
23
24
25

กัลยาณิวัฒนา
ดอยหล่อ
จอมทอง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
รวม

อ่างเก็บนา
จานวน
ระดับกักเก็บ
(แห่ง)
(ลบ.ม.)
2
5
1
33

0.500
1.830
0.020
16.730

ฝายทดนา
จานวน
ระดับกักเก็บ
(แห่ง)
(ลบ.ม.)
5
10
10
5
8
229
-

แม่นา/ลานา/หนอง/บึง
จานวน
ระดับกักเก็บ
(แห่ง)
(ลบ.ม.)
1
9
15
25
31
3
407
-

ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

(4) โครงการชลประทานในพระราชดาริ มีจานวนรวมทั้งสิ้น 231 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า 76 แห่ง ฝายทดน้า
155 แห่ง โดยสามารถแยกตามรายอาเภอได้ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

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

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

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
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4. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
(1) ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปีการผลิต 2563
ตารางด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ปีการผลิต 2562/63
ชนิดพืช

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

เนือที่

จานวน
เกษตรกร

เนือที่
เพาะปลูก

เก็บเกี่ยว

(ราย)

(ไร่)

(ไร่)

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

508,506
505,682
279,542
274,442
60,662
46,310
45,790
45,745
32,195
30,182
29,890
29,860
10,683
10,683
8,001
7,963
14,889.61 12,842.89
6,078.97
5,710.02
8,810.64
7,132.87

ผลผลิตที่เก็บ
ราคาที่เกษตรกร
ผลผลิตเฉลี่ย
เกี่ยวได้
ขายได้เฉลี่ย
(กิโลกรัม/ไร่)
(ตัน)
(บาท/กิโลกรัม)
303,823
116,728
56591
11,665
3,924
35,628
26,390
33,255
2,235
994
1,241

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

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
17.80

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(2) ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัด ปี 2563
ตารางด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563

148,594

ข้อมูลผลผลิต
หน่วย
จานวน
นับ
12,303
ตัว/ปี

1,152

53,843

12,532

ตัว/ปี

กระบือ

5,110

48,352

429

ตัว/ปี

สุกร
ไก่ (ไก่เนือ,
ไก่พืนเมือง, ไก่ไข่)
ผึงพันธุ์

14,654
60,317

405,774
6,819,446

598,800
217,039

268

79,810 (รัง)

2,394,300

ตัว/ปี
ตัว/
เดือน
กิโลกรัม

โคเนือ

จานวน
เกษตรกร
(ราย)
13,389

โคนม

ชนิดสัตว์

จานวนสัตว์
(ตัว)

ราคาเฉลี่ย
(บาท/หน่วย)

มูลค่าผลผลิต
(บาท)

220 บาท/กก.
(โรงฆ่ามาตรฐาน)
น้านม 19 บาท/
กก.
221 บาท/กก.
(โรงฆ่ามาตรฐาน)
69.3 บาท/กก.
36.20 บาท/กก.

N/A

80

191,544,000

N/A
N/A
N/A
N/A

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
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(3) ด้านการประมงของจังหวัด ปี 2563
ตารางด้านการประมงของจังหวัด ปี 2563
ข้อมูลเกษตรกร

ภาค/
จังหวัด

เชียงใหม่
กัลยา
ณิวัฒนา
จอมทอง
เชียงดาว
ไชยปราการ
ดอยเต่า
ดอยสะเก็ด
ดอยหล่อ
ฝาง
พร้าว
เมือง
เชียงใหม่
แม่แจ่ม
แม่แตง
แม่ริม
แม่วาง
แม่ออน
แม่อาย
เวียงแหง
สะเมิง
สันกาแพง
สันทราย
สันป่าตอง
สารภี
หางดง
อมก๋อย
ฮอด

ข้อมูลฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม
เลียง
อนุบาล
บุคคล
นิติ
เลียง
รวม
แบบ รวม อย่าง
ธรรมดา บุคคล
แบบยัง
พาณิช
เดียว
ชีพ
ย์
7,428
6 7,434 6,952 504 7,456
9
0
0
0

โรงเพาะฟัก
เพาะ
เพาะฟัก
ฟัก
และ
อย่าง
อนุบาล
เดียว

รวม

เนือที่เลียง
(ไร่)

2
0

35
0

46
0

5,659.7740
-

488
355
87
292
223
269
655
528
62

1
0
0
0
2
0
0
0
0

489
355
87
292
225
269
655
528
62

472
349
82
288
208
248
622
507
38

17
7
5
5
17
26
32
23
12

489
356
87
293
225
274
654
530
50

1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
4
1
1
0
10

1
0
0
0
4
1
1
0
13

159.5835
189.0195
88.5225
167.5478
163.5583
120.2245
525.9213
286.1184
39.1101

163
615
324
178
118
466
199
168
456
398
556
524
114
95
95

0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

163
616
324
178
118
466
199
168
456
400
556
524
114
95
95

163
584
290
174
116
403
199
165
438
308
546
495
68
95
94

0
38
34
4
2
64
0
3
18
102
18
28
48
0
1

163
622
324
178
118
467
199
168
456
410
564
523
116
95
95

0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
0
2
3
2
7
1
0
0

0
9
2
0
0
0
0
0
2
3
2
7
1
0
0

50.6375
807.2965
186.6392
132.9588
41.7670
577.3418
151.5600
48.2633
282.9115
748.6103
356.7490
365.3242
80.0890
23.1250
66.8950

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

36
(4) ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร
ตารางข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐาน/ชนิดสินค้า
การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP
- แปลงจดทะเบียน
- แปลงผ่านการรับรองและยังไม่หมดอายุ
- แปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจ
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- ระยะปรับเปลีย่ น
- รับรองใหม่
- ต่ออายุ
- รับรองใหม่
- ต่ออายุ

หน่วยนับ

จานวนปริมาณผลผลิต

37,448 แปลง/ 123,958.34 ไร่
35,103 แปลง/ 110,856.37 ไร่
2,345 แปลง/ 13,101.97 ไร่

N/A
N/A
N/A

30 แปลง/ 172.37 ไร่
13 แปลง/ 63.45 ไร่
692 แปลง/ 1,949.72 ไร่
6 แปลง/ 36.18 ไร่
804 แปลง/ 1,944.42 ไร่

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ที่มา : สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

(5) การเพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนของสินค้าเกษตรของจังหวัด
ตารางข้อมูลการเพาะปลูกและร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนของสินค้าเกษตรของจังหวัด
หน่วย : ร้อยละ

37
5. ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มเกษตรกรจานวน 192 แห่ง มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 20,212 คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเกษตรกรประเภททานา จานวน 75 แห่ง มีสมาชิกจานวน 7,205 คน ดังนี้
ลาดับ

ประเภทกลุ่มเกษตรกร

1
2
3
4
5

ทานา
ทาไร
ทาสวน
เลี้ยงสัตว์
อื่นๆ
รวม

จานวน/แห่ง

จานวนสมาชิก/คน

75
33
74
7
3
192

8,201
4,196
7,205
348
262
20,212

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562

สาหรับการประกอบธุรกิจสหกรณ์มีจานวน 7 ประเภท รวมทั้งหมด 282 แห่ง มีจานวนสมาชิก
รวมทั้งหมด 447,731 คน ดังนี้
ลาดับ

ประเภทสหกรณ์

จานวน/แห่ง

จานวนสมาชิก/คน

1
2

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์เครดิตยูเนียน

169
44

223,922
64,658

3

สหกรณ์ออมทรัพย์

28

80,323

4

สหกรณ์ร้านค้า

6

58,099

5

สหกรณ์บริการ

27

9,172

6

สหกรณ์นิคม

7

11,528

7

สหกรณ์ประมง

1

29

รวม

282

447,731

ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562

6. ข้อมูลด้ านการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล Smart Farmer, Young Smart Farmer,
แหล่งแปรรูป, แหล่งกระจายสินค้า ฯลฯ
ตารางจานวน Smart Farmer, Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน

Smart Farmer (ราย)

Young Smart Farmer (ราย)

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัดเชียงใหม่

500
2,953

40
1

สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

127

-

สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

55
19

-

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
กยท.จ.เชียงใหม่

331
30

-

38
7. ข้อมูลตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1) ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร : ตลาดเมืองใหม่ เลขที่ 1 ถนนวิชยานนท์ ตาบลช้างม่อย อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทาการทุกวัน
2) ตลาดเกษตรกร : บริเวณหลังสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทาการทุกวันศุกร์ เวลา 07.00 – 12.00 น.
3) กาดนัดเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จานวน 17 แห่ง เช่น ข่วงเกษตรอินทร์ (Chiang Mai Organic’
Home), กาดนัดเกษตรอินทรีย์ เจ เจ มาร์เก็ต, กาดนัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่, กาดแม่โจ้ 2477 เป็นต้น
3.3 ภาคอุตสาหกรรม
ข้อมูลจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีโรงงานแจ้งประกอบกิจการจานวนทั้งสิ้น 1,002 โรงงาน
เงินลงทุนรวม 29,447.02 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 32,141 คน โดยจาแนกออกได้ ดังนี้
ลาดับที่

กลุ่มอุตสาหกรรม

1
2
3
4
5

การผลิตอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์จากพืช
อุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์อโลหะ
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการ
ซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจาก
ไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
สิ่งทอ
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการทา
แม่พิมพ์
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
รวมทังสิน

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

จานวน
โรงงาน
216
167
157
98
92

เงินทุน (ล้านบาท)

คนงาน

5,979.15
6,436.86
5,947.51
1,546.74
3,882.87

4,928
3,184
6,575
2,371
2,720

55
46

583.82
392.00

1,792
1,893

37
22
22
19
15
13
10
10
9
6
3

607.49
531.82
252.69
374.25
400.22
182.40
425.91
218.99
1,152.46
475.72
31.50

1,153
160
449
2,441
498
298
729
635
609
1,491
55

2
2
1
1,002

16.15
1.98
6.50
29,447.02

46
44
70
32,141
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ตาราง : จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับ ได้รับอนุญาตประกอบ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
กิจการโรงงาน
(ณ 30 ก.ย. 62
1 โรงงาน
1,361
1,425
1,488
1,519
2 ทุนจดทะเบียน
28,638.18 30,095.96 31,498.64
32,976.18
3 คนงาน
35,503
36,509
37,421
37,895
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
ในพื้น ที่จั งหวัดเชีย งใหม่ มีโรงงานที่ ได้รับอนุญ าตประกอบกิจการ (สะสม) ณ วัน ที่ 30 มิ ถุนายน
2563 จานวนทั้งสิ้น 1,002 โรงงาน เงินลงทุนรวม 29,447.02 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 32,141 คน
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดในเดือนนี ประกอบด้วย
1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด แบบสะสม ณ 30 มิถุนายน
2563 ได้แก่
1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับการสีข้าว อบพืชผลทางการ
เกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพืช คัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 167 โรงงาน เงินลงทุน 6,436.86 ล้านบาท คนงาน 3,184 คน
1.2 อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้ การแช่แข็งทุกชนิด
ผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่ ผลิตน้าแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 157 โรงงาน
เงินลงทุน 5,947.51 ล้านบาท คนงาน 6,575 คน
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะรวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการ จาหน่ายอะไหล่ ซ่อมบารุงและเคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อและปะยางรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 92 โรงงาน เงินลงทุน 3,882.87 ล้านบาท คนงาน 2,720 คน
ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่
จานวน 6 โรงงาน และเปรียบเทียบกับช่ วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน จานวน 1 โรงงาน พบว่ามีโรงงานที่ ได้
รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ เพิ่มขึน จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 500 เงินลงทุน ลดลง จานวน 44.50
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.06 และอัตราการจ้างงาน ลดลง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75
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สรุปภาพรวมด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่สาคัญของจั งหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ เป็น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารมีการ
ขยายตัวร้อยละ 0.77 จากการขยายตัว ร้อยละ 6.0 ในปีก่อน เป็นผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า ประกอบกับ
ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้มีผู้ประกอบการมาขออนุญาตตั้ง
โรงงานน้อย อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีโรงงานเข้ามาจดทะเบียนประเภทโรงสีข้าว อบพืชผลทางการเกษตร แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต และผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th

3.4 ภาคการค้าการลงทุน
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือตอนบน ของปี 2562
ตาราง : ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ ในปี 2562
การส่งเสริมการลงทุน
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
ในภาคเหนือ
การขอรับการส่งเสริม
90
36,845
การอนุมัติให้การส่งเสริม
74
23,009
การออกบัตรส่งเสริม
57
5,349
ขั้นการขอรับการส่งเสริม

สถิติการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของภาคเหนือปี 2562
มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจานวน 90 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 36,845 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 276
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ของปี 2561 กับปี 2562 ของภาคเหนือและทังประเทศ
จานวนโครงการ
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
การลงทุน
2561
2562
% เปลี่ยน
2561
2562
% เปลี่ยน
ภาคเหนือ
89
90
+1
9,807
36,845
+276
ทั้งประเทศ

1,626

1,624

-0.12

901,772

756,104

-16
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การลงทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ หมวดบริการและสาธารณูปโภค
มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 35 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 4,087 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการลดลงร้อยละ 3
ส่วนมูลค่าเงินลงทุน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 รองลงมาได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มีโครงการ
ยื่นขอรับ การส่ งเสริมการลงทุน จานวน 22 โครงการ มูล ค่าเงินลงทุน 18,198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49
ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ส่วนมูลค่าเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 733 และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จานวน 20 โครงการ มูลค่าเงิน ลงทุน รวม 12,042 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ33 ของมูล ค่าเงินลงทุนทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,141
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
ของปี 2561 กับปี 2562 ในพืนที่ภาคเหนือ
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
หมวดอุตสาหกรรม
2561 2562 % เปลี่ยน 2561 2562 % เปลี่ยน
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
19
22
+16
2,185 18,198 +733
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
3
1
-67
542
5
-99
อุตสาหกรรมเบา
10
3
-70
1,442
22
-98
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
6
8
+33
608
1,191
+96
อุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
14
20
+43
970 12,042 +1,141
เคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ
1
1
0
19
1,300 +6,742
บริการและสาธารณูปโภค
36
35
-3
4,041 4,087
+1
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม
89
90
+1
9,807 36,845 +276
จากจานวนโครงการทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2562 พบว่า การกระจายตาม
สัดส่วนผู้ถือหุ้นในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ชาวต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวน
44 โครงการ คิดเป็ น ร้อยละ 49 ของจ านวนโครงการที่ขอรับ การส่งเสริมการลงทุน ทั้งหมด มูล ค่าเงิน ลงทุ น
14,016 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 201 รองลงมาเป็นโครงการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นไทยทั้งสิ้น มีจานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39
ของจานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 22,024 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 357
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จาแนกตามการถือหุ้น
ของปี 2561 กับปี 2562 ในพืนที่ภาคเหนือ
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การถือหุ้น
2561
2562 % เปลี่ยน
2561
2562
% เปลี่ยน
ต่างชาติทั้งสิ้น
40
44
+10
4,654
14,016
+201
ไทยทั้งสิ้น
ร่วมทุนไทย
และต่างชาติ
รวม

34

35

+3

4,819

22,024

+357

15

11

+27

334

805

+141

89

90

+1

9,807

36,845

+276

สัดส่วนจานวนโครงการที่จาแนกตามการถือหุ้นของปี 2562

ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2562
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหล่งที่มา
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์
ฮ่องกง
เนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
ไต้หวัน
จีน
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศษ
นอร์เวย์

จานวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

13
3
4
7
3
2
3
3
2
2

12,466
585
495
278
186
73
50
19
14
6
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จากจานวนโครงการต่างชาติทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2562 พบว่ า ประเทศ
ญี่ปุ่น มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดถึง 12,466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด และมีจานวน
โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14 ของจานวนโครงการทั้งหมด
รองลงมา ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มีมูลค่าเงินลงทุน 585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
และมีจานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 ของจานวนโครงการทั้งหมด
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน กระจายตามจังหวัดที่ตังของโครงการ
ของปี 2561 กับปี 2562 ในพืนที่ภาคเหนือ
จานวนโครงการ

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาพูน
แพร่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
พิจิตร
กาแพงเพชร
อุทัยธานี
รวม

2561
7
33
3
19
2
3
2
6
5
5
1
3
89

2562
1
39
3
25
1
1
1
2
1
3
7
1
5
90

% เปลี่ยน
-86
+18
0
+32
-67
0
-83
-40
40
0
67
+1

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2561
249
2,798
137
2,871
964
747
63
65
660
534
480
239
9,807

2562
9
2,327
186
13,185
500
21
6
1,541
12
52
18,728
24
254
36,845

% เปลี่ยน
-96
-17
+36
+359
-99
+2,346
-81
-92
3,407
-95
+6
+276

ด้านที่ตั้งของโครงการ พบว่า โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่มากที่สุด มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43 ของจานวน
โครงการทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 2,327 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ปี 2561 พบว่า จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่วนมูล ค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 17 รองลงมา คือ
จังหวัดลาพูน มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน จานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 ของจานวน
โครงการทั้ ง หมด มี มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น 13,185 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36 ของมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 359
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ขั้นการอนุมัติการส่งเสริม

สถิติการได้อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุนของภาคเหนือในปี 2562
มีโครงการได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน จานวน 74 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 23,009 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 155
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ของปี 2561 กับปี 2562 ของภาคเหนือและทังประเทศ
จานวนโครงการ
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
การลงทุน
2561
2562
% เปลี่ยน
2561
2562
% เปลี่ยน
ภาคเหนือ

89

90

+1

9,807

36,845

+276

ทั้งประเทศ

1,626

1,624

-0.12

901,772

756,104

-16

การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพืนที่เป้าหมาย
1) โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ กิจการผลิตภัณฑ์
จากพื ช ได้แก่ ชาดาวอิ น คา ผงดาวอิน คา เมล็ ดดาวอินคาอบแห้ ง น้ามัน ดาวอิน คา แคปซูล น้ ามัน ดาวอิ นคา
แคปซูลมะรุม จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 35 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย, กิจการผลิตอุปกรณ์
แปลงไฟฟ้าและกรองสัญ ญาณรบกวนสัญญาณส่วนเกิน ใช้ในผลิตภัณ ฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ า
จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 6 ล้ านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก และกิจการผลิตถุงเท้า จานวน 1 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุน 41 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก
การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1) โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในด้านบริการทางการแพทย์ คือ กิจการสถานพยาบาล
จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 500 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดน่าน
2) โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกิจการฐานความรู้ คือ กิจการพัฒนา ENTERPRISE
SOFTWARE จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และกิจการผลิตเมล็ดพันธ์พืชผัก
ผลไม้ และวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
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การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ
1) โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์บนหลังคา จานวน 2 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตผลิตภัณ ฑ์เซรามิกส์ มูลค่าเงินลงทุน 5 ล้านบาท
ตั้งอยู่ที่จังหวัดลาปาง และกิจการคัดคุณภาพข้าว มูลค่าเงินลงทุน 14 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร, กิจการผลิต
แผ่นยิปซั่มสาหรับฝ้าเพดาน และปูนยิปซั่มเพื่อทาแผ่นยิปซั่ม ได้นาระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาช่วยในการผลิต
จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 200 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
2) โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม SMEs มีจานวน 9 โครงการ มีมูลค่า
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ได้แก่
(1) กิจการผลิตลูกปัด (BEAD) จานวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 4 ล้านบาท
(2) กิจการผลิตเส้นหมี่อบแห้ง จานวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 15 ล้านบาท
(3) กิจการผลิตผลไม้อบแห้ง จานวน 2 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 84 ล้านบาท
(4) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกล้วย จานวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 65 ล้านบาท
(5) กิจการคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟ จานวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 163 ล้านบาท
(6) กิจการคัดเลือกเมล็ดพืช จานวน 1 โครงการ เช่น ข้าวโพด,ถั่วเหลือง,งา,เม็ดเดือย เป็นต้น
มีมูลค่าเงินลงทุน 45 ล้านบาท
(7) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากนานมดิบ จานวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 17 ล้านบาท
(8) กิจการผลิตนามะขามเปียกบรรจุภาชนะผนึก จานวน 1 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 7 ล้านบาท
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
ของปี 2561 กับปี 2562 ในพืนที่ภาคเหนือ
จานวนโครงการ

หมวดอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม

เงินลงทุน (ล้านบาท)

2561 2562 % เปลี่ยน 2561
18
20
+11
2,643
2
2
0
342
7
7
0
819

2562
9,347
205
950

% เปลี่ยน
+254
-40
+16

3

1

-67

560

20

-96

6
1
33
70

14
1
29
74

+133
0
-12
+6

491
19
4,132
9,006

9,603
1,300
1,584
23,009

+1,856
+6,742
-62
+155
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การลงทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ หมวดบริการและสาธารณู ปโภค มีโครงการได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน จานวน 29 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,584 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้ งหมด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2561 พบว่ า จ านวนโครงการลดลงร้ อ ยละ 12 ส่ ว นมู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ลดลง
ร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มีโครงการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
จ านวน 20 โครงการ มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น 9,347 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41 ของมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ทั้ งหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 254 และ
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 14 โครงการ มูลค่า เงิน
ลงทุน 9,603 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 42 ของมูล ค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า
จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,856
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาแนกตามการถือหุ้นปี 2561 กับปี 2562
ไนพืนที่ภาคเหนือ
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การถือหุ้น
2561
2562 % เปลี่ยน
2561
2562
% เปลี่ยน
ต่างชาติทั้งสิ้น
28
35
+25
3,533
11,002
+211
ไทยทั้งสิ้น
ร่วมทุนไทย
และต่างชาติ
รวม

34

26

-24

5,081

11,095

+118

8

13

+63

392

912

+133

70

74

+6

9,006

23,009

+155

จากจานวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของปี 2562 พบว่า การกระจายตาม
สัดส่วนผู้ถือหุ้นในการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ชาวต่างชาติถือหุ้นทังสิน มีจานวน
35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47 ของจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน
11,002 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 211 รองลงมาเป็นโครงการที่มีผู้ถือหุ้นไทยทังสิน มีจานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 11,095 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 พบว่า จานวนโครงการลดลงร้อยละ 24 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 118
สัดส่วนจานวนโครงการที่จาแนกตามการถือหุ้นของปี 2562
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ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของปี 2562
อันดับ
แหล่งที่มา
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
ที่
1
ญี่ปุ่น
2
9,564
2
เนเธอร์แลนด์
11
1,041
3
เยอรมัน
4
84
4
ไต้หวัน
1
20
5
จีน
3
16
6
สหรัฐอเมริกา
1
15
7
ฮ่องกง
4
10
8
ฝรั่งเศษ
3
8
9
นอร์เวย์
2
6
10 สิงคโปร์
1
4
จากจานวนโครงการต่างชาติทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของปี 2562 พบว่า มูลค่าเงิน
ลงทุนสูงที่สุดมาจากประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวม 9,564 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
ซึ่งมีจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3 ของจานวนโครงการทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
มูลค่าเงินลงทุน 1,041 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งมีจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของจานวนโครงการทั้งหมด
ในด้านที่ตั้งของโครงการ พบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติส่ งเสริมการลงทุนส่ วนใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่มากที่สุด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43 ของจานวนโครงการ
ทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 1,357 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2561 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 50 รองลงมา คือ จังหวัด
ลาพู น ได้รับ อนุ มัติส่ งเสริมการลงทุน จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของจานวนโครงการทั้งหมด
มีมูลค่าเงินลงทุน 10,571 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
พบว่า จานวนโครงการลดลงร้อยละ 35 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 286
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน กระจายตามจังหวัดที่ตังของโครงการ
ของปี 2561 กับปี 2562 ในพืนที่ภาคเหนือ
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
จังหวัด
2561
2562 % เปลี่ยน 2561
2562
% เปลี่ยน
เชียงราย
2
5
+150
154
129
-16
เชียงใหม่
21
32
+52
2,729
1,355
-50
ลาปาง
1
4
+300
30
113
+277
ลาพูน
17
11
-35
2,737
10,571
+286
แพร่
2
964
น่าน
1
500
พะเยา
2
192
แม่ฮ่องสอน
ตาก
4
2
-50
170
47
-72
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จังหวัด
สุโขทัย
พิษณุโลก
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
นครสวรรค์
พิจิตร
กาแพงเพชร
อุทัยธานี
รวม

จานวนโครงการ
2561
2562 % เปลี่ยน
2
4
2
-50
4
6
+50
1
8
+700
2
1
-50
8
2
-75
70
74
+6

เงินลงทุน (ล้านบาท)
2561
2562
% เปลี่ยน
63
466
26
-94
366
569
+55
250
9,577
+3,731
501
14
-97
384
108
-72
9,006
23,009
+155

3.5 การค้าชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน มีความได้เปรียบหลายประการ
ทั้งตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ เป็นแนวยาวทั้งแนวภูเขาและแม่น้า ความสะดวก
ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งและขนย้ายสินค้า การขยายตัวของธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร
ธุรกิจค้าขาย สถานีน้ามัน และสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า น้าประปา ถนน สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนในอนาคตของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองที่สาคัญ ได้แก่ เมืองตองยี (หรือภาษาพม่าออกเสียงว่าตองกี) เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน
เมืองต่วน เมืองสาด เมืองหาง เมืองยอน เป็นต้ น จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดกับสหภาพเมียนมาร์ใน ๕ อาเภอ
คือ อาเภอเวียงแหง อาเภอเชียงดาว อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง และอาเภอแม่อาย ระยะทาง ๒๒๗ กิโลเมตร
เป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ทั้งหมด มีบริเวณการค้าชายแดนเชิงภูมิศาสตร์ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาช่องทางการค้ า
ชายแดนทั้งหมด ๓ ช่องทาง คือ
๑. จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย เทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
๒. จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
๓. ช่องทางบ้านสันต้นดู่ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
การค้าชายแดนทั้ง ๓ ช่องทาง ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ต รงข้ามรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์สามารถ
ทาการค้าชายแดน ได้ ๓ รูปแบบ คือ
๑. การค้าในระบบ (การค้าที่ผ่านพิธีการทางศุลกากร) เป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้นาเข้า ส่งออก จะทาการนาเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านพิธีศุลกากร มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ผู้นาเข้า -ส่งออกสินค้า
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จะต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดชายแดนนั้นๆ
๒. การค้านอกระบบ (การค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร) เป็นการลักลอบทาการค้าตามแนวชายแดน
เช่น ลักลอบนาเข้าบริเวณแม่น้ากก การค้าแบบนี้ เรียกว่า สินค้าลอยน้า
๓. การค้าผ่านแดน เป็นการค้าของไทยกับประเทศที่สาม โดยอาศัยสหภาพเมียนมาร์ เป็นทางผ่านสินค้า
ไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และบังคลาเทศ เป็นต้น
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เดิมการค้าชายแดนประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ที่ติดต่อด้านจังหวัดเชียงใหม่เคยเปิดเป็นทางการ
๒ จุด คือ จุดผ่อนปรนช่องกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย เทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว เปิดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๔๐ และจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง เปิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑
ส่วนอีก 1 จุด คือ ช่องทางบ้านสันต้นดู่ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย เปิดโดยใช้อานาจทางการทหารเปิดช่องทาง
ชั่วคราว เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศและเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดนและกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ กับเมืองสาด เมืองทา ของสหภาพเมียนมาร์ ตามนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์ใ นระดับท้องถิ่นและ
นโยบายพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ด่านศุลกากรเชียงดาวแสดงปริมาณ
การค้าชายแดนผ่ านด่านศุล กากร มูล ค่าก่อนการระงับผ่ านเข้า -ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ มียอดรวมกว่า
๑๑๓,๒๘๔,๔๗๔.๑๐ ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้าหลากหลาย ได้ แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์พืชสวน
ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง
สิ่งทอ เป็นต้น ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีวิทยุด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/๕๗๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๔๕ ระงับการผ่านเข้า-ออก ตลอดจนการค้าขายสินค้าทุกชนิด ตังแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ด้วยเหตุผล
ของความมั่นคง
การค้าชายแดนพัฒนาขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคประจาวันของประชาชน
ที่อาศัยตามเมืองชายแดนของสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทย มาเป็ นการค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยความ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีเขตแดนติดต่อกันเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าและค้าขาย จากพัฒ นาการดังกล่าว
ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนในระยะเวลาที่มีการเปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเมืองชายแดนดังกล่าวทาหน้าที่
เป็นประตูสาคัญเพื่อส่งออกสินค้าและสนับสนุนต่อนโยบายการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดเชียงใหม่มีช่องทางติดต่อทั้งทางช่องเขาและแม่น้า มี เส้นทางที่ตรงและสั้นที่สุดจากไทย ถึงรัฐฉาน
ของสหภาพเมียนมาร์ คือ
(๑) เส้นทางจากจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย เทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว ระยะทาง
เพียง ๔๑๔ กิโลเมตร
(๒) เส้นทางจากจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง ระยะทางเพียง ๓๘๖
กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางเพียง 9 ชั่งโมง
เมื่อเทียบกับเส้นทางที่อ้อมกว่าสองเท่า หากส่งสินค้าเข้าสหภาพเมียนมาร์ทางด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หรือจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และ
มีเป้าหมายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเชื่อมโยงธุรกิจบริการการค้าธุรกรรมเงินตรา Account Trade ธุรกิจขนส่ง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ตลาดกลางสิ นค้าเกษตรร่วมเขตประกอบการอุตสาหกรรม/เขตการผลิตร่วมที่เน้น ใช้
อุตสาหกรรมแรงงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์
เป็นแนวยาวทั้งแนวภูเขาและแม่น้า อีกทั้งความพร้อมของภาคเอกชนในการดาเนินการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
หากเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมในโอกาส การค้าชายแดนที่กาลังเติบโตขึ้นทุกปีก็จะเป็นการละทิ้งโอกาส ในขณะที่จังหวัด
ในภาคเหนือตอนบนที่มีขนาดเล็กกว่ามีความได้เปรียบน้อยกว่าต่างเปิดตัวต้อนรับต่อโอกาสการค้า ทั้งจังหวัดเชียงราย
ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ล้วนมีการขับเคลื่อนการเปิดช่องทางการค้าชายแดนเพื่อดาเนินกิจกรรม
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน และโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนที่จะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของการทาธุรกิจ การค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยวของภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนจั ด เตรี ย มความพร้อ มเพื่ อรองรั บ AEC การพั ฒ นาในลั กษณะพื้ น ที่ เศรษฐกิ จชายแดนในระยะต่ อ ไป
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาช่องทางการค้าในบางจังหวัดมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่บางช่องทางของบางจังหวัด
มีลักษณะก้าวกระโดดภายใต้ข้อกังวลเดียวกัน ทั้งเรื่องของเขตแดน ความมั่นคง ผู้ลี้ภัย แรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง การระบาดของยาเสพติด แต่ก็เชื่อว่าปัญหาสามารถจัดการได้ เพราะเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าการปิดช่องทาง
มาหลายปี ปัญหาข้างต้นไม่ได้ลดน้อยลง หากแต่ยังคงมีอยู่และเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกขณะ จากการที่จังหวัดต่างๆ
ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านต่างเร่งขับเคลื่อนความพร้อมของตนเองเพื่อยกระดับการเติบโตให้กับพื้นที่
แรงผลักดันที่มาจากท้องถิ่นระดับประเทศและระหว่างประเทศต่อการพัฒนาการค้าชายแดนที่จังหวัด
เชียงใหม่ต้องตอบสนอง โดยเฉพาะแรงผลักดันในระดับท้องถิ่น และจังหวัดที่มาจากภาคเอกชน ทั้งนักธุรกิจท้องถิ่น
ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ต่างก็มีอัตราเร่งและพร้อมจะผลักดันการค้าชายแดนเชียงใหม่ สหภาพเมียนมาร์ ให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข้างหน้า

รูปภาพแสดงแผนที่ช่องทางการค้าที่มีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลด้านการค้าช่องทางการค้าจังหวัดเชียงใหม่
1) จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก
พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณเขตป่าสงวน บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว ภายใต้
การดูแลของด่านศุลกากรเชียงดาว ห่างจากอาเภอเชียงดาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ลักษณะทางกายภาพ บริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกช่องเขากว้างประมาณ ๒๐๐ เมตร ไม่มี
พรมแดนแน่ชัดและพื้นที่เป็นป่าไม้ มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านป่าแขม เมืองหาง และเมืองต่วน สหภาพเมียนมาร์
ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่
21 ตุลาคม 2540 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การผ่านเข้า-ออกพรมแดนเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ตามประกาศ
จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2540 และตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ มีคาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับการผ่านเข้า–ออก ตลอดจนการค้าขาย
สินค้าทุกชนิด ด้วยเหตุผลทางความมั่นคง หลังจากมีการระงับผ่านเข้า-ออก ได้มีการอนุญาตให้นาสินค้าเข้า -ออก
ผ่านทางจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกเป็นกรณีๆ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนท่าซาง ที่เมืองตองยี
สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จากัด และมีการนาเข้าสินค้าบางประเภทจากสหภาพเมียนมาร์
บ้างเล็กน้อย หลังจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ไม่ปรากฏเหตุการณ์สู่รบ
ระหว่างชนกลุ่มน้อยใดๆ ในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการศูน ย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ได้มี
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มติย กเลิ กการระงับ การผ่ านเข้า -ออก ตามประกาศจังหวัดเชี ยงใหม่ ลงวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อ ง
การเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ให้มีการเปิดช่องทาง ตังแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา แต่สหภาพเมียนมาร์
ไม่ได้เปิ ดช่องทางดังกล่ าวเป็ น การทั่วไปแต่อย่างใด ทาให้ การค้าขายผ่านจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ยังไม่สามารถ
ทาธุรกรรมนาเข้า-ส่งออกเป็นการปกติได้ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีการเปิดช่องทาง ณ จุดผ่อนปรน
กิ่วผาวอกอย่างเป็นรูปธรรม (ตามการผลักดันของหลายๆ หน่วยงาน/เนื่องจากพม่าต้องการนาเข้าวัสดุเพื่อใช้
ในการก่อสร้างศาธารณูปโภค/แต่หลังปี 2554 ก็ไม่มีมูลค้าการค้าอีกแต่อย่างใด)
รูปแบบการค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกในอดีต มีหลักเกณฑ์ ดังนี
1) อนุญาตให้มีการผ่านเข้า-ออกได้เฉพาะบุคคล สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันพุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
2) อนุญาตให้บุคคลสัญชาติ เมียนมาร์ และยานพาหนะทุกชนิดที่มีบัตรบัตรประชาชนหรือใบรั บรอง
ซึ่งทางการสหภาพเมียนมาร์ ออกให้เดินทางผ่านจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกเข้ามาค้าขายห่างหลักเขตที่ ๑๖
ในเขตไทยได้ไม่เกินประมาณ 2๐๐ เมตร
3) อนุญาตให้มีการซื้อขายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน ได้ในจานวนที่จาเป็น
ด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมแต่ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใด สินค้าใดมีกฎหมาย
กาหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย นั้น
4) อนุญาตให้มีการซื้อขายสินค้าของประชาชน มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท/คน/วัน สาหรับการค้าขาย
ของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปโดยเสรีไม่จากัดจานวน
5) ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะทุกชนิด
6) ให้ด่านศุลกากรเชียงดาว ควบคุมการนาสินค้าเข้า-ออก
7) ให้สถานีตารวจภูธรนาหวายและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอเชียงดาว ตั้งด่านสกัดกั้นการ
ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
สถานการณ์การค้า
จากการที่ด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว เปิดทาการค้าเป็นครั้งคราว เนื่องมาจากชายแดนฝั่งพม่ามีการ
ปิดด่านบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผู้ป ระกอบการไม่สามารถทาการค้าขายได้ ทาให้การค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่
ชะงักตลอดมา โดยมีภาวะการค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง 2554 ดังนี้
สถิติการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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2545

การส่งออก
มูลค่า (บาท)
59,108,729.84

2546

18,538,986.74

-

18,538,986.74

18,538,986.74

2547

4,986,844.30

-

4,986,844.30

4,986,844.30

2548

10,221,056.85

2,701,950.00

12,923,006.85

7,519,106.85

2549

13,470,473.19

1,911,950.00

15,382,423.19

11,558,523.19

2550

34,829,018.30

24,779,561.00

59,608,579.30

10,049,457.30

2551

8,962,667.80

5,011,826.30

13,974,494.10

3,950,841.50

2552

2,697,217.73

3,559,800.00

6,257,017.73

2553

980,750.00

861,013.00

1,841,763.00

119,737.00

2554

371,420.00

6,266.00

377,686.00

365,154.00

ปีงบประมาณ

2555
มูลค่ารวม

12,650.00
154,179,814.75

การนาเข้า
มูลค่า (บาท)
12,759,243.00

27,089.39
51,618,698.69

มูลค่ารวม
มูลค่า (บาท)
71,867,972.84

ดุลการค้า
มูลค่า (บาท)
46,349,486.84

39,739.39
205,798,513.44

-

-

862,582.27

14,439.39
102,561,116.06

ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงดาว

มูลค่าการค้าของด่านศุลกากรเชียงดาว ตั้งแต่ปี 2545-2555 มีมูลค่ารวม 205 ล้านบาท การส่งออก
รวม 154 ล้านบาท โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่ วนบุคคล
(ใบสุทธินากลับ) และอื่นๆ (น้ามันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น) และการนาเข้า มีมูลค่ารวม 51 ล้านบาท
สินค้าที่นาเข้ามากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่วนบุคคล (ตัดบัญชีใบสุทธินากลับ) โค-กระบือมีชีวิต และ
สินค้าอื่นๆ ตามลาดับ
๒) จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง
ตั้งอยู่ที่บ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ๑๖๐ กิโลเมตร
ห่างจากเทศบาลเมืองนะ 10 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบระหว่างเชิงเขา มีธรรมชาติ
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ มีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอาณาเขตติดต่อ บ้านปางก๋าก่อ เขตรัฐฉาน
สหภาพเมียนมาร์
จุดเด่นของพืนที่
(๑) พื้นที่ของตาบลเปียงหลวงมีแนวเขตแดนติดต่อกับพรหมแดนสหภาพเมียนมาร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์
มีความเหมาะสมแก่การค้าชายแดน ซึ่งพรหมแดนฝั่งสหภาพเมียนมาร์มีประชากรชนกลุ่มน้อย (ชาวไต) ตั้งถิ่นอาศัย
มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทย เนื่องจากลักษณะพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชนกลุ่มน้อยอยู่ห่างไกลจาก
เมืองใหญ่ของสหภาพเมียนมาร์
(๒) เป็นสถานที่ตั้งของสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่/
โครงการหลวงแปกแซม) อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระราชินีนาถสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อการศึกษาเรียนรู้และวิจัยด้านการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักศึกษา ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป
(๓) การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณอาเภอเวียงแหงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ทั้งทางธรรมชติและวัฒนธรรม
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ศักยภาพทางด้านประชากรและวัฒนธรรม
ประชากรตาบลเปียงหลวง ทั้งหมด ๓,๙๑๗ ครัวเรือน ประชากรรวม ๑๔,๖๘๓ คน แยกเป็นชาย
๗,๒๔๔ คน หญิง ๗,๔๓๙ คน ประชากรในพื้นที่อยู่รวมกันทั้งหมด ๖ ชนเผ่า ประกอบด้วย
(1) ประชาชนชาวพื้นเมือง/ไทยลื้อ
(2) ประชาชนชาวไทยไหญ่
(3) ประชาชนชาวจีนฮ่อ (จีนคณะชาติ)
(4) ประชาชน ชนเผ่าลีซอ
(5) ประชาชน ชนเผ่าลาหู่
(6) ประชาชน ชนเผ่าปะหล่อง
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
อาชีพหลักด้านเกษตร พืชที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลาไย มะม่วง กระเทียม และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การค้าขาย และการเลี้ยงสัตว์ ประชาชนมีการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มกิจกรรม
กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มของประชาชน จานวน ๙ กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มทอผ้าบ้านหลักแต่ง
(2) กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านเปียงหลวง
(3) กลุ่มทาถั่วเหลืองแผ่น
(4) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านจอง
(5) กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านใหม่มะกายยอน
(6) กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านใหม่มะกายยอน
(7) กลุ่มทาผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนบ้านใหม่มะกายยอน
(8) กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านห้วยไคร้
(9) กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยไคร้
การพาณิชย์และธุรกิจบริการ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จานวน ๑๑๒ แห่ง ดังนี้
(๑) ปั้มน้ามันหลอด จานวน
๘
แห่ง
(๒) ตลาดสด
จานวน
๒
แห่ง
(๓) โรงสี
จานวน
๔
แห่ง
(๔) เกสเฮ้าส์
จานวน
๑
แห่ง
(๕) โรงงานผลิตน้าดื่ม จานวน
๑
แห่ง
(๖) อู่ซ่อมรถ
จานวน
๓
แห่ง
(๗) ร้านเสริมสวย จานวน
๕
แห่ง
(๘) รีสอร์ท
จานวน
๒
แห่ง
(๙) รีสอร์ท
จานวน
๒
แห่ง
(๑๐) ร้านคอมพิวเตอร์ จานวน
๑
แห่ง
(๑๑) ร้านค้า
จานวน
๗๖ แห่ง
(๑๒) ร้านอาหาร จานวน
๘
แห่ง
(๑๓) สถานีขนส่ง จานวน
๑
แห่ง
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สถานการณ์การค้าชายแดนในอดีต จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง
ประกาศเปิดเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ภายใต้ศุลกากรเชียงดาว
ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ มีคาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับการผ่านเข้า–ออก ตลอดจน
การค้าขายสิน ค้าทุกชนิด ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก แต่หลังจากระงับการ
ผ่านเข้า–ออก ก็ไม่มีการเปิดอีกเลย
ฝั่งชายแดนประเทศไทยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตลาดที่อยู่ในพืนที่ จานวน ๒ แห่ง ดังนี้
- ตลาดบ้านเปียงหลวง ซึ่งแหล่งจาหน่ายสินค้าสาหรับอุปโภคบริโภค
- ตลาดนัดโค-กระบือ เป็นจุดซื้อขายโค-กระบือ ระหว่างพ่อค้าชาวไทยใหญ่กับกลุ่มพ่อค้าตลาดเปียงหลวง
และพ่อค้าจากในตัวเมืองเชียงใหม่
สินค้าส่งออกที่สาคัญในอดีต ได้แก่
สินค้าอุปโภค เช่น ข้าวสาร ยางรถยนต์ จักรยานสองล้อ รองเท้า ผ้าพับ เครื่องนุ่งห่ม ของใช้เบ็ดเตล็ด
น้ามันเชื้อเพลิง และ สินค้าบริโภค เช่น ยารักษาโรค อาหารสาเร็จรูป น้ามันพืช
สินค้านาเข้าที่สาคัญในอดีต ได้แก่
สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ เช่น กระเทียม (พันธุ์กระเทียมเท่านั้น) โค กระบือ และสินค้าอื่นๆ เช่น พลอย
สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ในเขต อาเภอเวียงแหงและอาเภอใกล้เคียง หลังจากที่มีการ
ระงับการผ่านเข้า-ออก จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ส่งผลให้ผู้ค้าต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าจากจุดผ่อนปรน
บ้านหลักแต่ง ไปส่งออกทางด่านแม่สาย จังหวัดเชียงรายแทน ทาให้ ต้องเสียค่าใช่จ่ายในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมหลายเท่า ส่วนผู้ค้าที่ได้กักตุนสินค้าไว้และไม่ มีต้นทุนในการขนส่งสินค้า ก็ต้องปิดกิจการร้านค้าลง อีกทั้ง
ภาคการเกษตรยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงและการขนส่งสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สู ง
เช่นเดียวกัน อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมต้องนาเข้าพันธุ์กระเทียมจากด่านแม่สาย จังหวัดเชียงรายแทน ทาให้
เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาอีกมากมาย และหลังจากการทาการเกษตรเกษตรกรต้องนาผลผลิตเข้ามาขายยังตัวเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
เส้นทางการค้า ด้านจุดผ่อนปรนหลักแต่งถึงเมืองตองยี เขตรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์
ช่องทางการค้า
ระยะทาง
ปางกาก่อ ถึง เมืองเต๊าะ

๒๕ กิโลเมตร

เมืองเต๊าะ ถึง เมืองทา

๑๘ กิโลเมตร

เมืองทา ถึง แม่น้าสาละวิน

๒๔ กิโลเมตร

แม่น้าสาละวิน ถึง เมืองปั่น

๓๙ กิโลเมตร

เมืองปั่น ถึง ตองยี

๒๘๐ กิโลเมตร
รวม

๓๘๖ กิโลเมตร
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ศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านอุปสงค์/อุปทาน จังหวัดเชียงใหม่-สหภาพเมียนมาร์
๑. ผู้ส่ งออก–น าเข้า ทั้งฝั่งประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ มีจานวนมากพอ และมีความต้องการ
เปิดช่องทางการค้าค่อนข้างสูง
๒. กาลังซื้อทั้งฝั่งประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ มีจานวนมากพอ มีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากชุมชน
สหภาพเมียนมาร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมีขนาดใหญ่ ประชากรตั้งถิ่นฐานค่อนข้างหนาแน่น จึงมีความต้องการสินค้าของ
ไทยสูงและที่ตั้งอยู่ใกล้ไทยมากกว่าเมืองการค้าของสหภาพเมียนมาร์
๓. ความต้องการสินค้าของตลาดสหภาพเมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จาเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนี้
๓.๑ สินค้าประเภททุน เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากสหภาพเมียนมาร์
ยังต้องมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศอยู่หลายโครงการ ทั้งด้านคมนาคมขนส่งและการก่อสร้าง
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว ด้านการค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน
๓.๒ สินค้าอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคในสหภาพเมียนมาร์ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทาให้ปริมาณการผลิตที่ได้ในประเทศ
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายในสหภาพเมียนมาร์
๓.๓ วัตถุดิบและอะไหล่เครื่องจักร สหภาพเมียนมาร์ต้องการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกทาให้ต้องนาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมและอะไหล่เครื่องจักรเป็น
จานวนมาก
ปัญหาและอุปสรรค
๑) มีการสั่งปิดช่องทางบ่อยครั้งและเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าได้รับความเดือดร้อน
ขาดความเชื่อมั่นในการดาเนินการค้า การลงทุน และขาดความต่อเนื่องทางการค้า
๒) เป็นการค้าตามแนวชายแดนเท่านั้น ไม่มีการขนส่งสินค้าเกินกว่ารัศมี ๑๐ กิโลเมตร จากเขตแดน
๓) ปัญหาการปราบปรามชนกลุ่มน้อย ทาให้เกิดการสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อย
ส่งผลให้ ไม่มีความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ประกอบกับสหภาพเมียนมาร์มีการเปลี่ ยนแปลง
กองกาลังบ่อยครั้ง ทาให้การประสานงานขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนกองกาลังแต่ละครั้งจะต้องเริ่ม
ความสัมพันธ์กันใหม่ ต้องเป็นการประสานความสัมพันธ์ ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพราะทหารเมียนมาร์
ทาตามคาสั่งเท่านั้น
๔) เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ มีสภาพชารุดทรุดโทรมเป็นบางช่วง
แม้ว่าปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมฝั่งประเทศไทยจะมีการพัฒนาแล้วก็ตาม แต่เส้นทางการค้าฝั่งสหภาพเมียนมาร์
บริเวณตรงข้ามกับชายแดนไทยยังคงขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕) สหภาพเมียนมาร์ เห็นความสาคัญของการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณช่องทางการค้าของจังหวัด
เชียงใหม่น้อย เนื่องจากสหภาพเมียนมาร์ต้องการควบคุมชนกลุ่มน้อยภายในประเทศตามแนวชายแดนที่มีเขตติดต่อ
กับจังหวัดเชียงใหม่
๖) จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงกับสหภาพเมียนมาร์ เป็นระยะทาง 227 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่
มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ป่าเขา ทาให้อาจเป็นช่องทางที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ด้านการลาเลียงยาเสพติด
เข้ามาในประเทศ และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
๗) การสนั บ สนุ น งบประมาณของภาครัฐ ส่ วนใหญ่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ต้องบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ภายในปีงบประมาณ และขาดความต่อเนื่ องในการจัดสรรงบประมาณ ขณะที่การส่งเสริมการค้าชายแดนต้องใช้
ระยะเวลาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการแก้ไข
๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ ให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับนโยบายโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศ และการแลกเปลี่ยน การเยือน
ระดับ พื้ น ที่ จั งหวัด เชีย งใหม่ กับ เมือ งเป้ าหมาย และประเทศเพื่ อนบ้านอย่างต่อเนื่อ ง และมีระดับ การสร้าง
ความสัมพันธ์ เช่น การพบปะเยี่ยมเยือน การสร้างความคุ้นเคย การสร้างความเชื่อถือ ไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นต้น
๒) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการเจรจาเชิงรุก ทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างประเทศไทย
กับสหภาพเมียนมาร์ ในการหาแนวทางร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าอย่างจริงจัง และสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์การคมนาคมและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC , GMS , ACMECS , IMT-GT
๓) ให้พื้นที่มีโอกาสกาหนดแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนตามศักยภาพความพร้อมของแต่ละพื้นที่
เพื่อหาแนวทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒ นาการค้าชายแดน เช่น
การพัฒนาความรู้ด้านภาษา การสนับสนุนข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น
4) แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางการค้าตามยุทธศาสตร์การค้ากับสหภาพเมียนมาร์ควรเป็นไปตาม
ศักยภาพของพื้นที่ เช่น ด่านการค้าถาวร จุดผ่อนปรน เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ และบุค ลากรภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน การพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนจึงควรแตกต่างกัน
5) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสมดุลด้านการแบ่งปันซึ่งจะส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
๖) บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดและต่างจังหวัด
เนื่องจากการส่งเสริมการค้าชายแดนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว
สถานะปัจจุบันจุดผ่อนปรนทางการค้าจังหวัด
1) จุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามกับเมืองสาด รัฐฉาน
- เปิดทาการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540
- ตั้งแต่ปี 2545 ปิดทาการทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา เนื่องจากปัญหาการสู้รบระหว่างกองกาลังรัฐบาล
เมียนมาร์กับกองกาลังชนกลุ่มน้อย
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีมติมอบให้สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ในทุกมิติ ต่อมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1/2555 มีมติมอบหมายกระทรวง
การต่างประเทศประสานเมียนมาเกี่ยวกับความพร้อมในการยกระดับขึ้นเป็นจุดผ่า นแดนถาวร และมอบกระทรวง
มหาดไทยประสานจังหวัด ให้จัดคณะทางานเพื่อลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
- เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 อาเภอเชียงดาว ได้ทดลองเปิดตลาดชายแดนฝั่งไทยในวันเสาร์สุดท้าย
ของเดือน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากทางการเมียนมาร์ไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางเข้ามา
2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตรงข้ามกับเมืองเต๊าะ รัฐฉาน
- เปิดทาการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541
- ตั้งแต่ปี 2545 ปิดทาการทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา เนื่องจากปัญหาการสู้รบระหว่างกองกาลังรัฐบาล
เมียนมาร์กับกองกาลังชนกลุ่มน้อย
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด - ระงับปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 2/2557
มีมติเห็นควรชะลอการเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนถาวรไว้ก่อน และให้จังหวัดเชียงใหม่ไปพิจารณา
ความเป็นไปได้และความพร้อมของการบริหารจัดการพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เพื่อเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าตามปกติ
เป็นการทดลอง โดยประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้
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ความคืบหน้าการดาเนินการล่าสุด
1) วันที่ 26-28 มิถุนายน2562 ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-เมียนมา (Regional
Border Committee: RBC) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคา แม่ทัพ
ภาคที่ 3 เป็ นประธานร่วมฝ่ายไทย และพลโทอ่องโซ ผู้บัญชาการสานักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 เป็นประธานร่วม
ฝ่ายเมียนมา โดยฝ่ายไทยได้เสนอให้เมียนมาพิจารณาการเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง เพื่อ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการติดต่อกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ แจ้งว่ายังไม่พร้อม
ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของฝ่ายเมียนมาร์ในพื้นที่
2) เดือนธันวาคม 2562 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับ
ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้า
บ้านหลักแต่ง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเรียนรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการหาพื้นที่แห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสม เพื่อเตรียมเสนอเมียนมาพิจารณาเปิดเป็นจุดผ่านแดน
ระหว่างกัน ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดจุดผ่อนปรนการค้าทั้งสองแห่งดังกล่าวได้
3) วัน ที่ 12 กุมภาพัน ธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี ) เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ณ อาคารรัฐสภา โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึงศักยภาพ
และความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนจานวน 2 แห่ง ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ รับทราบและจะดาเนินการผลักดัน
ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4) วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
เชี ย งใหม่ (นายวิรุ ฬ พรรณเทวี ) เป็ น ผู้ แ ทนจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ าร่ว มประชุ ม กั บ
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการค้าชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (ประธานคณะกรรมาธิการฯ) เป็นประธานในการ
ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความพร้อมของพื้นที่ชายแดน และการเตรียมการเปิดด่านชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการประชุม ดังนี้
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่ งรัฐ กิจการค้าชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
สภาผู้แทนราษฎร มีมติสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้มีการเปิดด่านการค้าชายแดนทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรน
การค้ากิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้
ให้จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมฯ เตรียมความพร้อม ดังนี้
1) ให้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางการคมนาคม การขนส่งโลจิสติกส์
สาธารณูปโภคที่จาเป็น เพื่อรองรับการเปิดด่านชายแดนทั้ง 2 แห่ง โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ให้เตรียมพร้อมด้านงบประมาณภายในปี พ.ศ.2565
2) ให้นายอาเภอเวียงแหงศึกษาข้อมูลระยะทางเชื่อมของทางหลวงชนบทที่จะเชื่อมระหว่างอาเภอแม่แตง
ไปอาเภอเวียงแหง และเสนอของบประมาณในการสร้างถนนสายดังกล่าว
3) ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวช้องของจังหวัดเชียงใหม่ขอพื้นที่สาธารณะ จานวน 50 ไร่ เพื่อกาหนด
จุดรองรับการเปิดด่านชายแดนทั้ง 2 แห่ง
4) คณะกรรมาธิการฯ (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน) ต้องการทราบกระบวนการผลักดันให้เป็นด่านถาวร
มีขั้นตอนอย่างไร เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้าง ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ส่งข้อมูลให้ เพื่อนาไปหารือกับ สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
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5) ให้พาณิชย์จังหวัด และศุลกากร ปรับปรุงข้อมูลมูลค่าทางการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึงตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจและการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมาธิการฯ (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน)
จะเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเปิดด่านชายแดนทั้ง 2 แห่ง ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563
6) คณะกรรมาธิการฯ (พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ) ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับโครงการที่สามารถผลักดันให้ใช้งบประมาณภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการนามาใช้ปรับโครงสร้างพื้นฐานใน
กรณีเร่งด่วน
3.6 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ มี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ห ลากหลาย และมี ก ารต่ อ ยอดพั ฒ นาสิ น ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก การนวดแผนไทย
ที่สามารถทาตลาดได้ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ นาไปสู่การจ้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
ตารางข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ประเภทผู้ประกอบการ OTOP
ปี 2559
ปัจจุบัน
1. กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
521
986
2. เจ้าของรายเดียว
624
1,401
3. SME
43
97
รวม
1,188
2,484
ตารางจานวนผลิตภัณฑ์ 6,880 รายการ จาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท
ประเภทผลิตภัณฑ์
ปี 2559 (รายการ)
ปัจจุบัน (รายการ)
1. อาหาร
550
1,433
2. เครื่องดื่ม
273
571
3. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
1,097
2,111
4. ของใช้
985
1,696
5. สมุนไพร
442
1,068
รวม
3,347
6,880
ผลิตภัณฑ์จาแนกตามคุณภาพ/ลักษณะผลิตภัณฑ์ (Quadrant)
คุณภาพ/ลักษณะผลิตภัณฑ์
(A) กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
(B) กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า
(C) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
(D) กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
รวม

ปี 2559 (รายการ)
462
350
767
1,768
3.347

ปัจจุบัน (รายการ)
712
548
1,467
4,153
6,880

จะเห็นไดว่าทั้งในด้านของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือในด้านจานวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีจานวนที่
เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหรือกว่า 100 %
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ระดับดาว
1 ดาว
2 ดาว
3 ดาว
4 ดาว
5 ดาว
รวม

ตารางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี2562
ปี 2559 (รายการ)
ปัจจุบัน (รายการ)
30
17
127
29
218
152
198
298
80
125
653
621

นโยบายที่สาคัญของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ผ่านมาส่งผลให้
การตลาดแบบ Face to Face ไม่สามารถทาได้ นโยบายสาคัญของภาครัฐ จึงมุ่งส่งเสริมให้สินค้า OTOP เข้าสู่
ตลาดแบบ Online มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจากัดอยู่มาก จึงมีผู้ประกอบการเพียงบางส่วน หรือสินค้าบาง
ชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้การตลาดแบบ Online มาทดแทนได้ สืบเนื่องจาก
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และทักษะในการนาเสนอสินค้าผ่านการตลาด
แบบ Online
2) การตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่ได้สัมผัส
สินค้าโดยตรง สินค้าที่สามารถเข้าสู่ระบบการตลาด Online ส่วนใหญ่จึงเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูง หรือต้องเป็นสินค้า
ที่ผู้บริโภคมีความรู้จัก คุ้นเคยแล้วเท่านั้น
3) ระบบการตลาดแบบ Online ยังมีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งในการสั่งซื้อ หรือการส่งคืนสินค้าการคืน
เงิน เมื่อมีความผิดพลาดในการสั่งซื้อ หรือจัดส่งสินค้า
วิเคราะห์จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ OTOP
1) สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ค่อนข้างมีความหลากหลาย สืบเนื่องจากมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP และสินค้า OTOP ที่มาลงทะเบียนเป็นจานวนมาก และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะสินค้า
ในกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่จะมีรูปแบบที่โดดเด่น คุณภาพการตัดเย็บมีความประณีตสวยงามเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค
2) ทั กษะฝี มือในงานหั ตถกรรมที่ นามาใช้ในการผลิ ตสิ นค้ า OTOP ของผู้ ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP
ค่อนข้างมีอัตลักษณ์ มีความละเอียด สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ
วิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ OTOP
1) ปัญหาด้านการตลาด สินค้าไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่มีความแตกต่าง บรรณจุภัณฑ์ หีบห่อไม่
สวยงามและทันสมัย ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ ยอมรับของตลาด และการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในขอบเขตที่จากัด
2) การตังราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้า ทาให้ประสบปัญหาทางการเงินจนเกิดภาวะขาดทุน
3) ขาดช่ อ งทางการจ าหน่ า ย ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า และไม่ มี ก ารท าการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทาให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์และสินค้า
4) ปัญหาด้านการผลิตของ OTOP คือ ขาดวัตถุดิบ ขาดเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย และไม่มีทักษะ
ในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพไม่ สม่าเสมอ กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้า
คราวละมากๆ ได้
5) ปัญหาในการลอกเลียนแบบสินค้า ทาให้สินค้าขาดความแตกต่าง ขาดอัตลักษณ์ และทาให้เกิด
การแข่งขันกันเองในเชิงของการตลาด
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วิเคราะห์อุปสรรค
1) งบประมาณการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง
2) การตั้งราคาที่สูงเกินความเป็นจริง อาจทาให้ความต้องการซื้อของผู้บริโภคลดลง หรือมีผู้บริโภคที่มี
ศักยภาพเพียงบากลุ่มเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงสินค้า OTOP
3) ไม่มีการถ่ายทอดหรือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ อาจทาให้ภูมิปัญ ญาซึ่งถือ
เป็นหัวใจสาคัญของสินค้า OTOP ขาดหายไป
วิเคราะห์โอกาส
1) การสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และนโยบายภาครัฐ
2) การมี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ มี อ ยู่ ในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ค่ อ นข้ างมาก ถื อ เป็ น โอกาสในการที่ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ OTOP จะมีช่องทางในการพัฒนาสินค้าให้มากขึ้น

3. ด้านสังคมและความมั่นคง
1) ข้อมูลการปกครอง/ข้อมูลประชากร
1.1 ข้อมูลการปกครอง
การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อาเภอ 204 ตาบล และ 2,066 หมูบ่ ้าน ดังนี้
ตาราง : จานวนเขตการปกครอง จาแนกเป็นรายอาเภอ
ที่
อาเภอ
จานวนตาบล
จานวนหมู่บ้าน
1 กัลยาณิวัฒนา
3
21
2 จอมทอง
6
103
3 เชียงดาว
7
83
4 ไชยปราการ
4
44
5 ดอยเต่า
6
43
6 ดอยสะเก็ด
14
112
7 ดอยหล่อ
4
54
8 ฝาง
8
119
9 พร้าว
11
109
10 เมืองเชียงใหม่
16
78
11 แม่แจ่ม
7
104
12 แม่แตง
13
120
13 แม่ริม
11
92
14 แม่วาง
5
58
15 แม่ออน
6
49
16 แม่อาย
7
93
17 เวียงแหง
3
23
18 สะเมิง
5
45
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ที่

19
20
21
22
23
24
25

อาเภอ
สันกาแพง
สันทราย
สันป่าตอง
สารภี
หางดง
อมก๋อย
ฮอด

รวม

จานวนตาบล

จานวนหมู่บ้าน

10
12
11
12
11
6
6
204

100
125
120
106
109
95
61
2,066

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

1.2 ข้อมูลประชากร
จานวนประชากรของจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากทะเบียนบ้าน แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ตาราง : จานวนประชากร จาแนกเป็นรายอาเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาเภอ
อาเภอเมืองเชียงใหม่
อาเภอจอมทอง
อาเภอแม่แจ่ม
อาเภอเชียงดาว
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอแม่แตง
อาเภอแม่ริม
อาเภอสะเมิง
อาเภอฝาง
อาเภอแม่อาย
อาเภอพร้าว
อาเภอสันป่าตอง
อาเภอสันกาแพง
อาเภอสันทราย
อาเภอหางดง
อาเภอฮอด
อาเภอดอยเต่า
อาเภออมก๋อย
อาเภอสารภี
อาเภอเวียงแหง

ชาย
108,421
35,174
30,627
48,611
35,497
40,210
46,041
12,065
60,449
39,148
23,825
35,361
41,245
63,712
42,663
18,850
11,561
33,336
40,401
27,158

หญิง
122,412
36,959
29,750
49,338
39,181
41,201
48,072
11,714
61,846
39,450
24,587
39,693
22,589
47,428
48,043
19,070
11,511
32,765
46,072
26,732

รวม
230,833
72,133
60,377
97,949
74,678
81,411
94,113
23,779
122,295
78,598
48,412
75,054
63,834
111,140
90,706
37,920
23,072
66,101
86,473
53,890

ร้อยละ
13.31
4.16
3.48
5.65
4.31
4.70
5.43
1.37
7.05
4.53
2.79
4.33
3.68
6.41
5.23
2.19
1.33
3.81
4.99
3.10
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ที่
21
22
23
24
25

อาเภอ
อาเภอไชยปราการ
อาเภอแม่วาง
อาเภอแม่ออน
อาเภอดอยหล่อ
อาเภอกัลยาณิวัฒนา
รวม

ชาย
26,666
15,800
10,533
12,479
6,531
864,364

หญิง
25,414
16,195
10,636
13,13,160
6,138
869,956

รวม
50,080
31,995
21,169
25,639
12,669
1,734,320

ร้อยละ
2.89
1.84
1.22
1.48
0.73
100

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563

1.3 ข้อมูลประชากร แยกตามกลุ่มวัย
ตาราง : จานวนประชากร จาแนกตามกลุ่มวัย
ช่วงอายุ
เพศชาย
เพศหญิง
วัยเด็ก
126,783
121,339
(น้อยกว่าหนึ่งปี ถึง 12 ปี)
วัยรุ่น
62,187
58,904
(๑๓ ปี ถึง ๑๘ ปี)
วัยผู้ใหญ่
524,254
659,778
(๑๙ ปี ถึง ๖๐)
วัยสูงอายุ
150,170
80,720
(๖๑ ปี ถึง มากกว่า ๑๐๐ ปี และเกิดปีไทย)
รวม
863,394
920,741

รวมทังหมด
248,122

สัดส่วน
13.91

121,091

6.79

1,005,189

56.34

290,960

16.31

1,784,135

100

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

แผนภูมิอัตราส่วนร้อยละแต่ละช่วงอายุต่อจานวนประชากรทังหมด
16.31 %

วัยเด็ก

วัยรุน
่

วัยผู ้ใหญ่

วันสูงอายุ

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

จากข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มวัย และช่วงอายุ จะเห็นได้ว่า ประชากรกลุ่มวัยผู้ใหญ่ หรือวัยทางาน
จะมีจานวนมากที่สุด คือ 1,005,189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 และรองลงมาคือ วัยสูงอายุ จานวน 290,960 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.31
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1.4 ข้อมูลประชากร แยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
สัญชาติไทย
สัญชาติจีน
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน
รวม

ตาราง : จานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
ชาย
หญิง
783,995
844,667
3,370
3,886
79,399
76,076
76,029
72,190
863,394
920,743

รวม
1,628,662
7,256
155,475
148,219
1,784,137

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

จากข้อมูลตารางแสดงจานวนประชากรแยกตามสัญชาติ พบว่า สัญชาติที่มีจานวนประชากรมากที่สุด
ได้แก่ สัญชาติไทย จานวน 1,626,662 คน รองลงมา ได้แก่ สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย จานวน 155,475 คน
และอันดับที่น้อยที่สุด ได้แก่ สัญชาติจีน จานวน 7,256 คน
1.5 ข้อมูลประชากร แยกตามสภาพการย้ายถิ่น หมวดอายุ และเขตการปกครองที่อยู่
ตาราง : จานวนประชากร จาแนกตามสภาพการย้ายถิ่น หมวดอายุ และเขตการปกครองที่อยู่ปัจจุบัน
หน่วย : คน
สถานภาพ
Present Region and Present Area
การย้ายถิ่น
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดอายุ
รวม
ในเขตฯ
นอกเขตฯ
รวม
ในเขตฯ นอกเขตฯ
เพศ
ยอดรวม 11,281,654 3,921,851 7,359,803 1,679,797 936,629 743,168
0-5
594,566
205,066 389,500
91,963 58,548 33,415
6 - 12
924,276
297,365 626,911 100,449 49,824 50,625
13 - 14
273,786
89,920
183,866
31,546 16,412 15,134
15 - 19
757,611
264,631 492,980 125,824 70,119 55,705
20 - 24
798,579
290,054 508,525 172,872 96,382 76,490
25 - 29
726,607
262,293 464,314 141,707 78,968 62,739
30 - 34
598,254
210,421 387,833 102,407 57,045 45,362
35 - 39
608,562
209,254 399,308
87,507 48,757 38,750
40 - 44
696,610
256,281 440,330 116,963 69,802 47,161
45 - 49
797,453
265,078 532,374
94,508 48,153 46,355
50 - 54
895,286
309,962 585,324 122,164 66,285 55,879
55 - 59
980,680
355,935 624,745 154,372 88,012 66,360
60 ปีขึ้นไป 2,629,384 905,591 1,723,793 337,515 188,322 149,193
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562

จากข้อมูลตารางจานวนประชากร จาแนกตามสภาพการย้ายถิ่นข้างต้น พบว่า ช่วงอายุที่มีการย้ายถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด ได้แก่ ช่วง 60 ปีขึ้นไป จานวน 337,515 คน รองลงมา ได้แก่ ช่วง 20 – 24 ปี
จานวน 172,872 คน และช่วงอายุที่มีการย้ายถิ่นน้อยที่สุดได้แก่ ช่วง 13 – 14 ปี จานวน 31,546 คน
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2) ข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
จานวน 166 แห่ง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จานวน 34 แห่ง และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จานวน 211 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง
จานวน 1 แห่ง เทศบาลตาบล จานวน 116 แห่ง และองค์การบริหาร ส่วนตาบล จานวน 89 แห่ง
ที่
1
2
3

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง
- เทศบาลนคร จานวน 1 แห่ง
- เทศบาลเมือง จานวน 4 แห่ง
- เทศบาลตาบล จานวน 116 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 89 แห่ง
รวม

แห่ง
166
34
211

411

3) ข้อมูลด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 735 แห่ง โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 12 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชีย งใหม่ มีครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้ น 24,339 คน และมีจานวนนักเรียน/นักศึกษารวมทั้งสิ้ น 276,472 คน
ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครู/ต่อนักเรียน/นักศึกษา เป็นอัตราส่วน 1 : 11
ตาราง: จานวนสถานศึกษาครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประเภทการจัดการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา (สพฐ.)
2. ระดับมัธยมศึกษา (สพฐ.)
3. อาชีวศึกษา (รัฐและเอกชน)
4. อุดมศึกษา (ศธ.และอื่นๆ)
รวม

สถานศึกษา (แห่ง)
671
34
18
12
735

ครู/อาจารย์ (คน)
9,793
2,443
1,613
10,490
24,339

นักเรียน (คน)
129,456
38,208
23,005
85,803
276,472

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลปีการศึกษา 2563
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4) ข้อมูลด้านศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ มีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ วัด และสานักสงฆ์แยกเป็นรายอาเภอ ดังนี้
ตาราง: จานวนศาสนสถาน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
วัด
สานักสงฆ์
โบสถ์คริสต์
มัสยิด
พระภิกษุ
Temple
House of
Churches Mosques
Buddhist
priest
Monk
เมืองเชียงใหม่
108
24
0
0
1,411
สารภี
68
10
224
สันกาแพง
54
21
239
แม่ออน
13
14
93
ดอยสะเก็ด
54
30
272
สันทราย
58
19
282
แม่ริม
47
26
362
แม่แตง
50
51
476
เชียงดาว
22
21
265
เวียงแหง
5
11
112
พร้าว
50
37
182
ไชยปราการ
17
14
121
ฝาง
50
27
332
แม่อาย
30
23
231
หางดง
41
42
242
สันป่าตอง
76
35
296
แม่วาง
18
18
123
ดอยหล่อ
19
20
100
จอมทอง
30
25
355
ฮอด
20
16
156
ดอยเต่า
14
11
115
อมก๋อย
5
6
58
แม่แจ่ม
20
8
111
กัลยาณิวัฒนา
1
9
31
สะเมิง
25
9
94
รวมทังสิน
895
527
0
0
6,283

สามเณร
Novices
1,863
173
142
27
171
301
268
160
119
166
36
115
370
207
209
175
36
81
179
250
50
72
106
0
48
5,324

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
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5) ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัด ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ หอสมุดหอจดหมายเหตุ
ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สาคัญได้แก่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
18
19
20

ตาราง : ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
แหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ชุมชน
หอสมุดแห่งชาติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ชุมชนคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม
อาเภอคุณธรรม
จังหวัดคุณธรรม
วัดและที่พักสงฆ์
โบสถ์
มัสยิด (ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง)
อื่น ๆ (ระบุ) โบสถ์พราหมณ์-ฮินดู-ซิกข์)
ศูนย์การเรียนรู้การขับซอพื้นเมือง
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเด่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ลานธรรม ลานวิถีไทย
รวม

จานวน (แห่ง)
๑
๑๐๖
๑
๑
๑
๑
2
๕๑๙
๑๙๘
๒๕
๑
๑,๔๕๓
๑,๐๑๑
๑๓
๓
1๒
๑๕๖
๑๘
๒
๓๑
๓,๕๕๕

ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 256๓
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ขนบธรรมเนียมประเพณีสาคัญของจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของจังหวัด อาทิ ประเพณีปอยหลวง ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ตาราง : ปฏิทินการจัดกิจกรรมประเพณีของจังหวัด
กิจกรรม / สถานที่จัดงานตาบล อาเภอ
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า /วัดป่ายางหลวงหรือวัดป่าแดด อาเภอแม่แจ่ม
ประเพณีปอยหลวง, ปอยน้อย, /จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปีใหม่เมือง, ประเพณีสืบชะตาบ้าน /จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปอยส่างลอง /อาเภอเมืองเชียงใหม่
งานสืบสานตานานไทลื้อ /อาเภอดอยสะเก็ด
พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ /อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์/อาเภอจอมทอง
ประเพณีวันวิสาขบูชา/จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ /ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ประเพณีไหว้พระธาตุ /จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ /อาเภอดอยเต่า
ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน/จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเข้าอินทขิล /วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีสืบชะตาเมือง /ประตูเมือง ๕ ประตูและ สี่แจ่งเวียง อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีเลี้ยงผี/จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีวันเข้าพรรษา, ประเพณีคนเฒ่าเข้าวัดจาศีล /จังหวัดเชียงใหม่
งานวันแม่แห่งชาติประจาชุมชน/หมู่บ้าน/จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปุพพเปตพลี /จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีทานก๋วยสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณีใส่บาตรเทโว, ประเพณีทานผ้า
กฐิน, ประเพณีวันออกพรรษา, เป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) /จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเดือนยี่เป็ง /จังหวัดเชียงใหม่
งานแอ่วเฮือน เยือนพญา /สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวันพ่อแห่งชาติประจาชุมชน/หมู่บ้าน, ประเพณีเข้าโสสานกรรม /จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 256๓
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ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่
ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ
ตาราง : แสดรายการด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ
รายการ
สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
เครื่องประดับเงิน (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) ต.ห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยาณิวัฒนา
งานฝีมือด้นใบตอง
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ทอเสื่อกก
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
เครื่องเคลือบศิลาดล
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด
ขันแดง
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
ปั้นน้าต้น
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
ทอผ้า (ผ้าฝ้ายทอมือ)
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
ต.บ้านตาล อ.ฮอด
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
ต.ทรายมูล อ.สันกาแพง
ต.สะเมิงใต้/ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
ทอผ้าไหมสันกาแพง
ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง
ทอผ้าไทยลื้อ บ้านลวงใต้
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทอตุง
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ผ้าทอกะเหรี่ยง
บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
ต.ม่องจอง อ.อมก๋อย
ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน
ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
จักสานหวาย
ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
ผ้าทอตีนจก (ลายน้าท่วม)
ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
จักสานไม้ไผ่
ต.ไชยสถาน อ.สารภี
ต.ป่าบง อ.สารภี
ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
ลงรักปิดทอง
ต.ร้องวัวแดง อ.สันกาแพง
ปั้นตุ๊กตายิ้ม
ต.ป่าตาล อ.หางดง
ต.ทรายมูล อ.สันกาแพง
บายศรี
ต.แม่แฝก อ.สันทราย
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย ต.แช่ช้าง/ ต.สันกาแพง/ ต.ห้วยหก อ.สันกาแพง
ตัดตุง
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ร่มสันกาแพง
ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง
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ที่
๒๑
๒๒

รายการ
ปิ่นปักผมโบราณ
ทาปราสาท

๒๓

ต้องลายกระดาษ

สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
ต.หางดง อ.ฮอด
ต.หางดง อ.ฮอด
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 256๓

ด้านอาหาร
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

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

ตาราง : แสดงรายการด้านอาหาร
สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ต.เปียงหลวง/ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
ต.เวียง อ.ฝาง
ต.ท่าผา /ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 256๓

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ตาราง : แสดงรายการด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
รายการ
สถานที่
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีทอดกฐิน
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณียี่เป็ง
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีการตั้งธรรมหลวง
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีตานข้าวใหม่
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปอยน้อย
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปอยหลวง
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
(สงกรานต์)
ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

70
ที่
๑๒

รายการ
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

๑๓
๑๔

ประเพณีทาบุญเสื้อบ้าน
ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า

สถานที่
ต.เวียง อ.พร้าว
ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 256๓

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตาราง : แสดงรายการด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
รายการ
ตาบล
การขับซอ
อ.พร้าว/อ.เชียงดาว/อ.แม่ริม/อ.ไชยปราการ/อ.เมือง
เชียงใหม่/อ.สันป่าตอง/
อ.สันทราย/อ.ดอยหล่อ/อ.ฝาง
กลองสะบัดชัย
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
ฟ้อนก๋ายลาย
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
การขับลื้อ
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
ฟ้อนลื้อ
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน
ฟ้อนเล็บ
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ฟ้อนไทเขิน
ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
สะล้อ ซึง
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ลิเกไทใหญ่
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า (ก้านก ก้าโต) ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
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6) การสาธารณสุข
จังหวัดเชีย งใหม่มีส ถานบริการด้านสาธารณสุ ขประเภทที่มีเตียงรับผู้ ป่ วยไว้ค้างคืน จานวน 48 แห่ ง
จานวน 4,999 เตียง จาแนกเป็นประเภทบริการทั่วไป จานวน 40 แห่ง ประเภทบริการเฉพาะโรค จานวน 8 แห่ง
ในจานวนนี้เป็ นสถานบริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ได้แก่ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ ง
นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง สังกัดกระทรวงอื่นๆ 4 แห่ง และสังกัดเอกชน 15 แห่ง ดังนี้
ตาราง : จานวนสถานบริการสาธารณสุข จาแนกตามสังกัด
สังกัด
จานวน (แห่ง)

ที่

เตียง

1 สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

24

1,199

2 นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5

999

3 สังกัดกระทรวงอื่นๆ

4

1,132

4 เอกชน

15

1,669

48

4,999

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563

ตาราง : บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จาแนกตามวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ
สังกัด
นอกสังกัด
อัตราส่วน
บุคลากร
สานักงาน
โรงพยาบาล
สานักงาน
ต่อ
รวม
สาธารณสุข ปลัดกระทรวง
เอกชน
ประชากร ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สาธารณสุข

อัตราส่วนต่อ
ประชากร

แพทย์

592

1:4,119

432

364

1,388

1,282

ทันตแพทย์

153

1:11,629

153

27

333

5,343

เภสัชกร

252

1:7,061

121

164

537

3,313

พยาบาล
วิชาชีพ

2,779

1:640

2,171

1,390

6,340

281

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2563

ตาราง : ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
รายการ
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
สปา

43

45

51

56

65

72

76

นวดเพื่อสุขภาพ

102

154

216

456

601

672

742

รายการ

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

3

2

1

3

9

9

14

148

201

268

515

675

753

832

145

53

67

247

160

78

79

นวดเสริมความงาม
รวม
จานวนแต่ละปี

72
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563
900

จานวน (แห่ง)

800
700
600

สปา

500

นวดเพือ
่ สุขภาพ

400

นวดเสริมความงาม

300

รวม

200

จานวนแต่ละปี

100
0
1

2

3

4

5

6

7

ตาราง : ข้อมูลจานวนผู้ให้บริการที่ได้รับการขึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของจังหวัดเชียงใหม่
รายการ
2560 2561 2562 2563 รวมตังแต่พ.ศ. 2560-2563
จานวนผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียน(คน) 3,737 3,734 860 289
8,620
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563

7) ข้อมูลด้านแรงงาน
ประชากรและกาลังแรงงาน
ประชากรและก าลั งแรงงาน จั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี ประชากร 1,631,248 คน เป็ นเพศชาย 786,042 คน
และเพศหญิง 845,206 คน ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 1,454,313 คน ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
จานวน 959,065 คน ผู้มีงานทา จานวน 927,515 คน ผู้ว่างงาน 31,550 คน ส่วนแรงงานนอกระบบจังหวัด
เชียงใหม่ มีจานวน 630,602 คน เป็นเพศชาย 342,848 คน และเพศหญิง 287,754 คน
การมีงานทา ผู้มีงานทาในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรม มีจานวน 340,092 คน หรือร้อยละ 36.89
และทางานในนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 581,823 คน หรือร้อยละ 63.11 ของผู้มีงานทาจังหวัดเชียงใหม่
โดยประเภทการทางานด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการประมง มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 36.79 หรือ
จานวน 339,139 คน รองลงมาคือกิจกรรมการขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 31.82 จานวน 185,107 คน
และผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จานวน 219,602 คน หรือร้อยละ 23.68 ของจานวน
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีงานทา อายุ 15 ปีขึ้นไป
การว่างงาน
การว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ จานวน 31,550 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ
3.29 ซึ่งขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ว่างงานจานวน 11,308 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.12
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8) ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนคร และเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ ดังนี้
ข้อมูลการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็นคู่
ความสัมพันธ์

๑

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครเซี่ยงไฮ้
มณฑลเจียงซู

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม
๒ เมษายน ๒๕๔๓
ณ ศาลากลางนครเซี่ยงไฮ้
นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายประวิทย์ สีห์โสภณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายซู ขวางเถียน
นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้

กิจกรรมภายหลังการ
ลงนาม การสถาปนา
เงื่อนไขการลงนาม ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง

ข้อตกลงว่าด้วยการ
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (MOA)

- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านการพัฒนา
- ด้านการศึกษา
- ด้านศาสนา
- ด้านการเดินทาง
เยือน
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๒

สาธารณรัฐ
อินโดนิเซีย

เขตปกครองพิเศษ
ย๊อกยาการ์ตา

๓

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครชิงเต่า
มณฑลซานตง

๔

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๕

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๔ กันยายน ๒๕๕๐
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒ
นพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
สุลต่านแฮมเมงกูบูโวโนที่
๑๐
ผู้ว่าราชการเขตพิเศษ
ย๊อกยาการ์ตา

๑ เมษายน ๒๕๕๑
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายเชี่ย เกิง
นายกเทศมนตรีนครชิงเต่า
นครฉงชิ่ง
๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
เขตหยูจง
ณ สานักงานการ
ต่างประเทศนครฉงชิ่ง
นครฉงชิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายชูชาติ กีฬาแปง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายโจว มู่ปิง
รองนายกเทศมนตรี
นครฉงชิ่ง
เขตปกครองตนเอง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ชนชาติไทย –
ณ จังหวัดเชียงใหม่
สิบสองปันนา
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
มณฑลยูนนาน
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นางเตา หลินหยิน
ผู้ว่าการเขตปกครองตนเอง
ชนชาติไต – สิบสองปันนา

บันทึกความเข้าใจ
(MOU)
ความร่วมมือฉันมิตร
เมืองพี่เมืองน้อง
เพื่อสร้างความ
ร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวในกรอบ
EATOF ASEAN
และCivilization
Trail และด้าน
การศึกษาวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตร สินค้า
หัตถกรรม
บันทึกข้อตกลง
- ด้านวัฒนธรรม
สถาปนา
- ด้านการเดินทาง
ความสัมพันธ์เมืองพี่ เยือน
เมืองน้อง (MOU)

บันทึกข้อตกลง
- ด้านเศรษฐกิจ
สถาปนา
- ด้านการเดินทาง
ความสัมพันธ์เมืองพี่ เยือน
เมืองน้อง (MOU)

ข้อตกลงแสดง
เจตจานงว่าด้วยการ
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (LOI)

75
๖

สาธารณรัฐ
ตุรกี

จังหวัดบูร์ซา

๗

ประเทศ
ญี่ปุ่น

เมืองซัปโปโร
จังหวัดฮอกไกโด

๘

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา

จังหวัดเชียงตุง
รัฐฉาน

๙

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครเฉิงตู
มณฑลเสฉวน

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดบูซาร์
สาธารณรัฐตุรกี
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
Mr. Sahabettin Haraput
ผู้ว่าราชการจังหวัดบูซาร์
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ทาเนียบผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮอกไกโด
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายฮารุมิ ทากาฮาชิ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฮอกไกโด
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ กรุงเนปิดอว์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายซาว อัง เมียด
มุขมนตรีรัฐฉาน
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ นครเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายถัง เหลียงจื้อ
นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู

บันทึกข้อตกลง
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (MOU)

บันทึกข้อตกลง
- ด้านวัฒนธรรม
สถาปนา
- ด้านการเดินทาง
ความสัมพันธ์เมืองพี่ เยือน
เมืองน้อง (MOU)

บันทึกข้อตกลง
- ด้านการเดินทาง
สถาปนา
เยือน
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (MOU)

บันทึกข้อตกลง
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (MOU)

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการพัฒนา
- ด้านการศึกษา
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านศาสนา
- ด้านการเดินทางเยือน
- ด้านอื่นๆ
( ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม,สุขภาพ)
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10

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองเหมยซาน
มณฑลเสฉวน

11

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

มณฑลไห่หนาน

12

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองซ่าวหยาง
มณฑลหูหนาน

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เมืองเหมยซาน
มณฑลเสฉวน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายเหมา ฮองเตา
รองนายกเทศมนตรีเมือง
เหมยซาน มณฑลเสฉวน
๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายปวิณ ชานิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายเสิน เสี่ยวหมิง
ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ เมืองซ่าวหยาง
มณฑลหูหนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายกฤษณ์ ธนาวนิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายหลิว ซื่อ ชิง
นายกเทศมนตรี
เมืองซ่าวหยาง มณฑลหูหนาน

หนังสือแสดง
เจตจานงว่าด้วย
กรอบความร่วมมือ
การสถาปนา
ความสัมพันธ์
มิตรภาพ (LOI)

หนังสือแสดง
- ด้านการศึกษา
เจตจานงเพื่อการ
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง (LOI)

หนังสือแสดง
เจตจานงเพื่อการ
สถาปนา
ความสัมพันธ์เมือง
มิตรภาพ (LOI)

- ด้านเศรษฐกิจ

ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งานต่างประเทศ) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
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กรอบความร่วมมือสาหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็นคู่
ความสัมพันธ์

1.

สาธารณรัฐ
เกาหลี

เมืองซองนัม
จังหวัดคย็องกี

2.

ประเทศ
ญี่ปุ่น

นครเกียวโต
จังหวัดเคียวโตะ

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ศาลากลางเมืองซองนัม
เมืองซองนัม
สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายแจ เมียง ลี
นายกเทศมนตรี
เมืองซองนัม
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ เมืองวิทยาศาสตร์คันไซ
จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายปวิณ ชานิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ลงนามฝ่ายต่างประเทศ
นายอากิมะสะ ยามาชิตะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เกียวโต

เงื่อนไขการลงนาม

กิจกรรมภายหลังการ
ลงนาม การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง

ข้อตกลงแสดง
เจตจานง (LOI)
ว่าด้วยกรอบความ
ร่วมมือสาหรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

-

ข้อตกลงแสดง
เจตจานง (LOI)
ว่าด้วยกรอบความ
ร่วมมือสาหรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

-
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ทั้งนี้ หน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามความร่วมมือในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง ดังนี้
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับต่างประเทศ
จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

ลาดับที่

ประเทศ

๑.

ประเทศญี่ปุ่น

เมืองอูโอสึ
จังหวัดโทยาม่า

๒.

ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดไซตามะ

๓.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน

๔.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองฮาร์บิ้น
มณฑลเฮยหลงเจียง

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม
8 สิงหาคม 2532
ณ เมืองอูโอซุ
จังหวัดโทยามะ
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายวรกร ตันตรานนท์
ผู้ลงนามฝ่าย
ต่างประเทศ
Mr. Shichiryo
Kiyokawa
9 พฤศจิกายน 2535
ผู้ลงนามฝ่ายไทย
นายวรกร
ตันตรานนท์
ผู้ลงนามฝ่าย
ต่างประเทศ
Mr. Giichi Ogashiwa
7 มิถุนายน 2542
ณ นครคุนหมิง

29 เมษายน 2551

เงื่อนไขการลง
นาม

กิจกรรมภายหลัง
การลงนามการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง

บันทึกข้อตกลง
สถาปนาความ
สัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
(MOU)

- ด้านการศึกษา
- วัฒนธรรม
- อุตสาหกรรม
- เศรษฐกิจ

บันทึกข้อตกลง
สถาปนา
ความสัมพันธ์
เมืองพี่เมือง
น้อง (MOU)

- ด้านการศึกษา
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการกีฬา
- กิจกรรมสาคัญคือการ
มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการศึกษา
- ด้านการกีฬา
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านวิทยาศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการศึกษา
- ด้านการกีฬา
- ด้านสารธารณสุข
- ด้านการบริหาร
- ด้านพัฒนาเมืองและ
สิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อตกลง
(MOA)

บันทึกข้อตกลง
สถาปนา
ความสัมพันธ์
เมืองพี่
เมืองน้อง
(MOU)
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๕.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองอี้อู
มณฑลเจ้อเจียง

20 ตุลาคม 2561
ณ จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลง
สถาปนาความ
สัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
(MOU)

- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- ด้านการศึกษา
- ด้านการกีฬา
- ด้านสุขภาพ
- ด้านบุคลากร

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
ลาดับที่

ประเทศ

1.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์
นครเฉิงตู

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
เงื่อนไข
สถานที่ลงนาม
การลงนาม
ผู้ลงนาม
1 มกราคม 2553 ข้อตกลงว่าด้วย
การบันทึกความ
เข้าใจ (MOU)
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัย
เฉิงตู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

กิจกรรมภายหลัง
การลงนามการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
-

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สถานกงสุล
กิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
1

2

กรม/ส่วนราชการ/
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/ตาแหน่ง
สถานกงสุลใหญ่แห่ง
นายเหริน ยีเ่ ซิง
สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประจาเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุลใหญ่
แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ประจาเชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่
นายอู เตน ติน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ณ จังหวัด
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุลใหญ่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ณ จังหวัด
เชียงใหม่

หมายเลข
โทรศัพท์
053-282419

โทรสาร
053-274614

053-216191

052-004216

ที่ตังสานักงาน

E-Mail

111 ถ.ช่างหล่อ
ต.หายยา
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50100

chiangmai.c
hinesecons
ulate@
gmail.com

เลขที่ 9/4
mcgchiang
ถ.มณีนพรัตน์
mai@
ซอย 3 ต.ศรีภูมิ gmail.com
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

81
3

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ณ นครเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

นายฮิโรชิ
มัทสึโมะโตะ

053-203367

4

สถานกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุลใหญ่
แห่งสหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่
สถานกงสุลสาธารณรัฐ
อินเดีย ณ จังหวัด
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
สาธารณรัฐอินเดีย
ณ จังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ฝรั่งเศส ประจาจังหวัด
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
อิตาลี ประจาจังหวัด
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์อิตาลีประจา
จังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐเกาหลี
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
เกาหลีประจาจังหวัด
เชียงใหม่

นายฌอม เค. โอนีลล์

053-107700 053-252633
053-107748
089-7551171

นายศีรีช เชน

053-243066

053-247879

นายราชันย์ วีระพันธุ์

053-212373

5

6

7

8

9

053-203373

ห้อง 104-107
แอร์พอร์ต
บิสเนส พาร์ค
90 ถ.มหิดล
ต.หายยา
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50100
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50300
172 ม.5
ต.สันผักหวาน
อ.หางดง
จ.เชียงใหม่
50230

waraporn.
wongsinsup
@tm.mofa.
go.jp

053-223524

95 ถนนห้วยแก้ว
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50200

rachanchia
ngmai@
hotmail
.com

MR.THOMA BAUDE 053-275277
(โธมัส โบส)
053-281-466

053-281466
053-821039

นายวิชิต ลีลามานิตย์

053-212925

053-224832

138
tbaude@
ถ.เจริญประเทศ gmail.com
ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50100
101/136
nawapatl
ถ.อินทวโรรส
11@gmail.
อ.เมืองเชียงใหม่ com
จ.เชียงใหม่
50000

นายวัชระ ตันตรานนท์ 053-22311923
053-223120
ต่อ 204

053-225661

อาคาร V-Group
Buliding ชั้น 3
เลขที่ 50
ถ.ห้วยแก้ว
ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

HeathMG
@state.gov

cgi.chiang
mai@
yahoo.com

vgroupchia
ngmai@
gmail.com
korconsulcm
@gmail.com
Charnsiri@
gmail.com

82
10

11

12

13

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สวิสเซอร์แลนด์ประจา
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์
สวิสเซอร์แลนด์ประจา
เชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
แห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรียประจาจังหวัด
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์แห่ง
สาธารณรัฐออสเตรีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐโปรตุเกส
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
โปรตุเกสประจาจังหวัด
เชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์เปรู ประจา
จังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์เปรูประจา
จังหวัดเชียงใหม่

Mr. Marc-Henri
Dumur

053-225000
081-8827562

053-215217

สานักงาน 153 chiangmai
ถ.ศรีดอนไชย
@honrep.ch
ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50100

นายนิโคลัส ปราเชนสกี้ 053-290151
053-219726
091-857-6996

053-400232

810/1 หมู่ 1
ต.ริมใต้
อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่
50180

นายนูนู มานูเอล เด 053-106147
ปิเมนเตล คัลเดรา ดา 085-9087477
ซิลวา

-

หม่อมหลวง
ปรียาพรรณ ศรีธวัช

053-306358

053-306357

14

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ MR.Hagen E.W.
สหพันธ์สาธารณรัฐ
Dirksen
เยอรมนี
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

053-838735

053-838735

15

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ นางสุพจี นิลอุบล
สวีเดนประจาจังหวัด
เชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สวีเดนประจา
จังหวัดเชียงใหม่

053-298632

053-298634

nprachensky
@gmail.com
(ส่วนตัว)
kanyanat
.asst.dir@
gmail.com
(เลขา)

หมู่บ้านศุภาลัย caldeiradas
โมด้า 88/58 ilva@gmail
ต.สันผีเสื้อ
.com
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50000
362/30
หมู่บ้านฟ้าฮ่าม
ถ.เจริญราษฎ์
ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50000
199/163
หมู่ 3 บ้านในฝัน
2 ถ.คันคลอง
ชลประทาน
ต.แม่เหียะ
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50100

perucnx@
gmail.com

hagendirks
en@gmail
.com
(private)
dekonsul@
loxinfo.co.th
chiangmai@hkdiplo.de
186/48
konsulatcm
หมู่บ้านเชียงใหม่ @gmail
กรีนวัลเลย์
.com
หมู่ที่ 5 ถ. โชตนา
ต.แม่สา
อ.เเม่รมิ
จ.เชียงใหม่
50180
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สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ส
หราชอาณาจักรประจา
จังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สหราช
อาณาจักรประจาจังหวัด
เชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐฟินแลนด์
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ประจาจังหวัด
เชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
แคนาดา ประจา
จังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์แคนาดา
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
เครือรัฐออสเตรเลีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์ออสเตรเลีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

MR. Ben Robert
Svasti

081-8839797 053-244781

198 ถ.บารุง
ราษฎร์ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50000

นายณรงค์
คองประเสริฐ

053-3272734 ต่อ 206-5

053-327275

ถ.ท่าแพ
narong.cm
ต.ช้างม่อย
g@gmail
อ.เมืองเชียงใหม่ .com
จ.เชียงใหม่
50300

นายจักริน วังวิวัฒน์

053-242292

053-850147

นายรอนัลด์ จอห์น
เอลเลียตต์

09-18576996 053-336958
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ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
ต.ท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
50000
195/262
หมู่บ้านแสน
สราญ 2 หมู่ 1
ต.บ้านแหวน
อ.หางดง
จ.เชียงใหม่
50930
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สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ นายรอนัลด์ จอห์น
เครือรัฐออสเตรเลีย
เอลเลียตต์
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์ออสเตรเลีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
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สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : กงสุล
กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐ
โคลอมเบีย
ณ จังหวัดเชียงราย

09-18576996

นางสาวกาวิดา อัยศิริ 08-65619929

Ben.svasti
@gmail
.com

cancon@
loxinfo.co.th

Australianc
onsulate.c
hiangmai@
gmail.com
info@austr
alianconsu
late
chiangmai.
com
053-336958 195/262
Australianc
หมู่บ้านแสนonsulate.
สราญ 2 หมู่ 1 chiangmai
ต.บ้านแหวน
@gmail.com
อ.หางดง
info@austr
จ.เชียงใหม่
alian
50930
consulate
chiangmai
.com
2/F Icon Park Honorary
Hotel, 310
consul
Maneenoppar @baone.co
at Road,
.th
Chiang Mai
50200
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สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ตาแหน่ง : อาสาสมัคร
กงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์

Ms. Annette
Kunigagon

053-874126
053- 235387
08-19515284

-

3/1 เวียงบัว
ซอย 6
ฟ้าใหม่อพาท์
เมนต์ ชั้น 1

mail@eagl
ehouse
.com

9) ความมั่นคง
สภาพปัญหา
สถานการณ์ทั่วไป
ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ภ าคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ยังต้องเผชิญ กับ
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศและของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดติดต่อ การบุกรุกทาลายป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกทางความคิดของ
คนภายในสังคมที่เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความ
มั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่ นคงที่เกิดจากผลกระทบและการขยายตัวของปัญหาความ
มั่นคงจากประเทศเพื่อนบ้านและสังคมโลกในปัจจุบัน
ดังนั้ น สถานการณ์ ภั ยคุกคามที่จะส่ งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๔ ในระดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาตามลาดับ ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงภายใน ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการก่อการร้ายสากล ปัญหาความมั่นคง
ตามแนวชายแดน ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจัดระเบียบสังคม ปัญหา
การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาความขัดแย้ง
ทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงมีความจาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และที่สาคัญยิ่ง
คือ การสร้ างภูมิคุ้มกัน และปลู กฝังจิตสานึ ก สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้ แก่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณภาพ และมีความสานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในอนาคต เพื่อให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความ
มั่นคงที่ยั่งยืนสืบต่อไป
สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
๑) ปัญหาด้านภัยยาเสพติด
กล่าวทั่วไป : สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ด้วยข้อจากัดและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลายประการทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีส่วนให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม
เป้ าหมายการพัฒ นาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ กาหนดคือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพสติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ขึ้นใหม่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า – กลางน้า –
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ปลายน้า คือ (1) ในพื้นที่แหล่งผลิตนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบาท
แหล่งผลิตภายนอกด้วยการอาศัยงานการข่าวการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์อุปกรณ์การผลิตและนักเคมีไม่ให้เข้าสู่
แหล่งผลิต (2) สกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน (3) การปราบปรามกลุ่มการค้า
ยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยทุจริต
หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบูรณาการด้านการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงิน
และสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ (4) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาพื้นที่
และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหาและบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวพระราชดาริห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา” และ
ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยา
เสพติดและสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (5) การป้องกันยาเสพติด
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสมอันจะส่งผล
กระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยอย่างถูกต้อง (6) การปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม โดยการ
เสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน และ (7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด โดยการคัดกรองประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพกาหนดแผนการดูแลและให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสม
มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม ชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมโดยมี
เป้าหมาย คือ ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ยาเสพติด) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยสรุปดังนี้
สถิติ
การจับกุมผู้ต้องหา
สัดส่วนคดี ๕ ข้อหาสาคัญ
(ข้อหาผลิต นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย ครอบครองเพื่อจาหน่าย)

ปี ๒๕61
๗,๑๑๖ ราย/
๗,๓๔๙ คน
๑,๔๙๗ คดี/
ร้อยละ ๒๑.๐4

ปี ๒๕62
9,942 ราย/
10,14๕ คน
2,230 คดี/
ร้อยละ 22.๔3

ปี 2563
10,034 ราย/
10,039 คน
2,390 คดี/
ร้อยละ 23.82

ที่มา : กองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (สิงหาคม ๒๕63)

สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด (รวมทุกข้อหา) ปีงบประมาณ ๒๕61 , ๒๕62 , ๒๕63
ราย
คน

งบประมาณปี 2561
7,1๑6
7,349

งบประมาณปี 2562
9,942
10,145

งบประมาณปี 2563
10,034
10,039

ที่มา : กองบังคับตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (สิงหาคม ๒๕63)
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สถิติด้านการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามยาเสพติดของศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี
ด้านการป้องกันยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ
๑.๕ ประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.๖ การจัดระเบียบสังคม
(ตามคาสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘)

เป้าหมาย
ปี ๒๕63

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม ร้อยละ

๒,๑97 แห่ง

๒,๑97

100

560 แห่ง

560

๑๐๐

27 แห่ง
๖๐๐ ครั้ง

27
1,909

หมายเหตุ

๑๐๐
318.17 ๑. สั่งปิดตามข้อ ๔ (๑) ยินยอม
หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มี
อายุต่ากว่า ๒๐ปีเข้าไปใช้บริการ
(๒) ขายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุตากว่
่ า๒๐ปี จานวน
1 แห่ง
๒. สั่งปิดตามข้อ ๔(๔) ขาย
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เกินกว่า
กาหนดเวลาจานวน 1 แห่ง

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม ๒๕63)

ด้านการบาบัดรักษา
แผนงาน/โครงการ
๒.๑ บาบัดรักษารวมทุกระบบ (คน)
(๑) สมัครใจ
- สถานพยาบาล
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
(๒) บังคับบาบัด
- แบบควบคุมตัว
- แบบไม่ควบคุมตัว
(๓) ต้องโทษ
- ราชทัณฑ์
- สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒.๒ การติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษา
- สถานพยาบาล
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
- บังคับบาบัด
- ต้องโทษ
๒.๓ การช่วยเหลือผู้ผา่ นการบาบัดรักษา
- อบรมให้ความรู้หลักสูตรเตรียมความพร้อม
ก่อนกลับสู่สังคม

เป้าหมาย
ปี ๒๕63
8,037

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม ร้อยละ
8,544

106.31

4,987
500

3,639
468

72.99
96.60

650
1,120

456
3,115

70.15
278.12

650
130

777
89

119.54
68.46

746
468
1,114
561

๗02
241
559
561

94.10
51.49
50.18
100

500

468

93.60

หมายเหตุ

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม ๒๕63)
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ด้านการปราบปรามยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
ปี ๒๕63
2,508 คดี

๑. การจับกุมผู้กระทาความผิดคดียาเสพ
ติดรายสาคัญ
๒. การจับกุมผูต้ ้องหาคดียาเสพ
275 ราย
ติดตามหมายจับ
๓. การดาเนินการขออนุญาตให้จับกุม
88 ราย
ฐานความผิดสมคบและสนับสนุน
ช่วยเหลือ (ตาม พรบ.มาตราฯ ม.6,ม.8)
๔. การดาเนินการขออนุมตั ิยดึ /อายัด
176 ราย
ทรัพย์สินไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.
๕. จานวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด
139,082,795 บาท
๖. การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกราย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม
ร้อยละ
2,329
92.86
243

88.36

271

100

271

100

76,094,036
11

54.78
-

หมายเหตุ

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม ๒๕63)

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถานการณ์การจับกุมยาเสพติดมีปริมาณของกลางที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่ายังคงมี
ยาเสพติดจานวนมากพักคอยเตรียมนาเข้าเขตไทย รวมทั้งพบว่ามีผู้เสพที่ผันตัวมาเป็นผู้ค้ ารายย่อยมากขึ้น ทาให้
เชื่อว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน สาหรับการเชื่อมโยงกัน
ของผู้ค้าที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ ผู้ค้าสามารถสร้างเครือข่ายใหม่ และเชื่อมโยงกันในระหว่าง
ภูมิภาคมากขึ้น โดยยาบ้ายังเป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดมากกว่ายาเสพติดชนิดอื่น นอกจากนี้ เฮโรอีนและไอซ์
เป็นยาเสพติดที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าราคาจะสูงแต่ยังมีความต้องการของตลาดอยู่มาก
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งเป็นแหล่ง
ลักลอบลาเลียง/นาเข้า แหล่งพักยา และแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของจังหวัดและนับเป็นอาชญากรรม
ข้ามชาติประการหนึ่ง เพราะโรงงานหรือแหล่งผลิตอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบลาเลียงเข้ามาในจังหวัด
เชียงใหม่ยังคงเป็นช่องทางธรรมชาติ จากพื้นที่ ๕ อาเภอชายแดน กลุ่มผู้ลักลอบลาเลียงมีทั้งชนเผ่า ชนกลุ่มน้อย
จากประเทศเพื่อนบ้านและแนวตะเข็บชายแดน รวมถึงชาวไทยพื้นราบที่มาจากทุกภูมิภาค เข้ามาลักลอบลาเลียง
จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
2) ปัญหาการค้ามนุษย์
สรุปสถานการณ์ค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.
2562 มีคดีค้ามนุษย์เกิดขึ้น จานวน 21 คดี มีสถานการเสี่ยงความผิดการค้ามนุษย์อยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่
(1) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้าประเวณี พบว่ามีการนาเด็กอายุระหว่าง 5-15
ปี เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเพิ่มขึ้น ในร้านคาราโอเกะ ผับ สปา ซึ่งมีการแอบแฝงการค้าประเวณี อีกทั้งมี
ชาวต่างชาติชักชวนเด็กผู้ชายไปถ่ายภาพอนาจารและนาภาพลงในเว๊บไซด์ซึ่งมีลักษณะที่ส่อไปในทางเพศ และใน
พื้นที่ต่างอาเภอพบว่ามีการค้ามนุษย์ ที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งร้านคาราโอเกะ หรือร้านอาหารขนาดเล็กใน
ถนนหมู่บ้าน แทนถนนสายหลักเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอ ส่วนพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่พบการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบค้าประเวณีเด็กและหญิงในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารกึ่งผับ นวดแผนโบราณซึ่งแอบแฝงการค้า
ประเวณี สถานอาบอบนวดแอบแฝง มีเด็กทางานในร้านเต้นระบาโป๊เปลือยหรือเต้นโคโยตี้และนาไปสู่การขาย
บริการทางเพศ
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(2) ด้านการบังคับใช้แรงงาน พบขบวนการขนคนต่างชาติมายังสถานที่พัก เพื่อรอส่งไปทางานยัง
พื้นที่ต่างๆ ส่วนใหญ่คนต่างด้าวเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงอาจตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านการบังคับใข้
แรงงานหรือด้านอื่นได้ในภายหลัง ส่วนการบังคับใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ยังไม่พบแต่อาจแอบแฝงตัวอยู่ในรูปแบบ
การติดตามและช่วยเหลือผู้ปกครองขณะทางาน ซึ่งนายจ้างอาจให้เงินเล็กน้อยซึ่งอ้างว่าเป็นค่าขนม รวมไปถึงการ
บังคับใช้แรงงานเด็กเดินขายของ ดอกไม้ ตามร้านอาหารต่างๆ ในเวลากลางคืน สถานที่หรือพื้นที่เป้าหมายพบได้
ทุกพื้นที่ มีการใช้แรงงานซึ่งผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินตามไปทางานด้วย ส่วนพาเด็กเร่ขายของพบได้ร้านอาหาร
ร้านหมูกระทะ ซึ่งเปิดให้บริการเวลากลางคืน
(3) ด้านการนาคนมาขอทาน พบว่าได้มีการนาเด็กต่างด้าวเข้ามาแสวงหาประโยชน์การขอทาน โดย
เช่าบ้านให้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่และกระจายกันไปขอทานบริเวณต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนจานวนมาก โดยทา
เป็นขบวนการมีการเช่าเด็กจากผู้ปกครองซึ่งเป็นคนต่างด้าวเพื่อมาทาอาชีพขอทาน มีการนาเด็กชาวเมียนมาร์ มา
ขอทาน พบตามสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดกลางคืน ตลาดนัด และถนนคนเดิน เด็กขอทานส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการ
โดยการติดตามมากับครอบครัวหรือญาติ จะมีนายหน้าเข้าไปติดต่อชักชวนมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียน
มาร์ ผ่านอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายหน้าจะมีการจัดสรรพื้น ที่และบางครั้งจะต้องจ่ายค่าเช่าที่สาหรับการ
ขอทานด้วย ขอทานมีรายได้ประมาณวันละ 100-150 บาท/วัน พบสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(4) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น พบมีการนาเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
อายุต่ากว่า 18 ปี เจ้าของร้านจะให้เด็กแต่งตัวโป๊คอยมานั่งให้บริการและเอ็นเตอร์เทนแขก เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม
ในร้านคาราโอเกะ ลูกค้าสามารถจับ กอด ลูบ คลา เนื้อตัวได้
(5) ด้านการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก พบว่ามีการชักชวน นาพา ขมขู่ กระทาอนาจาร
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยใช้กลอุบายหลอกลวง ปลอมตนเป็นผู้อื่นในเวปไซด์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
(ทางเฟซบุ๊ค)
ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(1) ด้ านนโยบาย ในระดับ จังหวัดเชียงใหม่ ตามคาสั่ งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้ ผบก.ภ.จว.
เชียงใหม่ เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามอบหมาย
บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว และคณะทางานขับเคลื่อนและติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ทุกครั้ง เพื่อนานโยบายมาสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานเชิงบูรณาการในการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ด้านการดาเนินคดี ในรอบปี พ.ศ.2562 (เดือน ม.ค.-ธ.ค.2562) ได้มีการดาเนินคดีการค้ามนุษย์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 21 คดี โดยแบ่งเป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน จานวน 7 คดี ผู้เสียหาย 78 คน
ผู้ต้องหา 31 คน รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี จานวน 6 คดี ผู้เสียหาย 5 คน
ผู้ต้องหา 6 คน รูปแบบการนาคนมาขอทาน จานวน 2 คดี ผู้เสียหาย 6 คน ผู้ต้องหา 9 คน รูปแบบการแสวงหา
ทางเพศรูปแบบอื่น จานวน 2 คดี ผู้เสียหาย 4 คน ผู้ต้องหา 2 คน และรูปแบบการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อ
ลามก จานวน 4 คดี ผู้เสียหาย 4 คน ผู้ต้องหา 2 คน (รวม ผู้เสียหาย 97 คน ผู้ต้องหา 50 คน จับกุม 22 คน
หลบหนี/ออกหมายจับ 28 คน) คดีทั้งหมดพนั กงานสอบสวนได้ส่งสานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้ว
พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องจานวน 13 คดี สั่งไม่ฟ้อง จานวน 8 คดี (คดีการบังคับใช้แรงงาน 7 คดี และคดี
การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก 1 คดี พิจารณาแล้วไม่เป็นการกระทาผิดคดีค้ามนุษย์) ศาลพิพากษาตัดสินแล้ว
จานวน 6 คดี ยังไม่ผลคดีชั้นศาล จานวน 7 คดี
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ในรอบปี พ.ศ.2563 (เดือน 1 ม.ค. 63 – 31 ก.ค. 63) ได้มีการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ในพื้นที่
จั งหวัด เชี ย งใหม่ จ านวน 3 คดี เป็ น รู ป แบบการแสวงหาประโยชน์ จากการค้ าประเวณี ทั้ ง 3 คดี ผู้ เสี ย หาย
(เด็กชาย) 4 คน ผู้ ต้อ งหา 3 คน (ถึงแก่ ค วามตาย 1 คน จับ กุมได้ 1 คน ยังจับ กุมตั วไม่ได้ 1 คน) พนั กงาน
สอบสวนได้ส่งสานวนให้พนักงานอัยการแล้ว จานวน 2 คดี พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหา
ถึงแก่ความตาย และมีคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน จานวน 1 คดี
(3) มาตรการ ระเบียบ สานักนายกฯ คาสั่ง คสช. กม.เกี่ยวข้อง ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (ศพดส.ภ.จว.
เชีย งใหม่) ตามคาสั่ งตารวจภูธรจังหวัดเชีย งใหม่ ที่ 178 /2563 ลงวันที่ 24 มี.ค.63 มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคาร
สานักงานตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ถ.เชียงใหม่- ลาปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น ผอ.ศพดส.ฯ มีโครงสร้างการปฏิบัติงานตามกรอบที่ ตร.กาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
มี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ คั ด แยกและช่ ว ยเหลื อ ผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ณ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ เด็ ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตารวจภูธรภาค 5 (ศพดส.ภ.5) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารตารวจภูธร
ภาค 5 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนด้านการแก้ ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี และครอบครั ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของตารวจและรัฐบาล ทั้งนี้ ได้เน้นให้มีการปฏิบัติงานตามแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (แผน พดส.ตร.) แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (แผน ปคม.ตร.)
และแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสั่งการ กาชับ
การปฏิบัติงานสู่ระดับสถานีตารวจ โดยกาชับในที่ประชุมบริหารงาน ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นประจาทุกเดือนเพื่อให้
หน.สภ. แต่ละแห่งนาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ในปี พ.ศ.2562-ปั จ จุ บั น ได้ ก าชั บ ให้ ทุ ก สภ.ในสั งกั ด ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548
ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กาชั บตามหนังสือ ภ.จว.เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0020(ชม).43
(ศพดส.)/52 ลงวันที่ 18 พ.ค.63
(4) สถิติผลการจับกุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตังแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63) จานวน 12 คดี
- ผู้เสียหาย 13 คน
- ผู้ต้องหา 9 คน (จับกุม 7 คน ยังจับกุมไม่ได้ 1 คน ถึงแก่ความตาย 1 คน) แยกประเภทได้ ดังนี้
1. คดีค้ามนุษย์รูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี จานวน 8 คดี
2. คดีค้ามนุษย์รูปแบบการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก จานวน 4 คดี
- ส่งสานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้ว 12 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 1 คดี
1. พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง จานวน 8 คดี
2. พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง จานวน 3 คดี
- สั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จานวน 2 คดี
- สั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีความเห็นไม่เป็นการกระทาผิดค้ามนุษย์ จานวน 1 คดี
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3. อยู่ระหว่างการสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน จานวน 1 คดี

สถิติคดีการค้ามนุษย์

ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

ค้า
ประเวณี
15
26
16
2
2
61

คดีการค้ามนุษย์ ปี 2559 - 2563
ประเภทคดี (จานวนคดี)
แรงงาน ขอทาน รูปแบบอื่น ผลิต/เผยแพร่สื่อ การขูดรีด
ลามก
บุคคล
3
2
1
1
1
2
1
1
7
2
2
1
13
2
6
2
1

รวม
21
28
20
13
3
85

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
รวม

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปี 2559 – 2563
ประเภทคดี (จานวนคดี)
ค้า
แรงงาน ขอทาน รูปแบบอื่น ผลิต/เผยแพร่สื่อ การขูดรีด
ประเวณี
ลามก
บุคคล
13
3
4
9
9
1
1
15
7
5
2
5
75
5
4
3
1
45
86
5
14
10
2

รวม
29
11
29
89
4
162

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
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สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่างๆ ในพืนที่ จว.ช.ม.
1) สถานการณ์ด้านยาเสพติด
(1) ปัญหาที่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ คือการเป็นตลาดยาบ้าแหล่งใหญ่ของภูมิภาค และเป็นทางลาเลียง
ผ่านไอซ์ ออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยมาจากความต้องการขยายตลาดยาเสพติดสังเคราะห์ กลุ่มการผลิตได้พัฒนา
ศักยภาพการผลิตตามนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์
ชนิดใหม่จานวนมากที่กลุ่มนักเคมีนามาปรับโครงสร้างผลิตยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยภายในประเทศ เนื่องจากกลุ่มการค้าขยายตัวและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ทั้งกลุ่มการค้านอก
ประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน ตอนใน หมู่บ้าน/ชุมชน และในเรือนจา รวมไปถึงเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
ในยุคปัจจุบันยังได้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการค้าอย่างมาก สถานการณ์ยาบ้า และไอซ์ จะยังคงรุนแรง แต่หลายมาตรการ
ที่ลงไป น่าจะมีผลให้ปัญหาเบาบางลงบ้าง
ปัญหายาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ประชาชนจานวนมากในสังคมไทย
กาลังเผชิญกับการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าแหล่งผลิตยาเสพติดเหล่านี้มีที่ตั้งอยู่นอกประเทศ ส่วนใหญ่มาจาก
พื้นที่ตอนบนของประเทศไทย โดยมีการลักลอบลาลอบเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนกลาง และตอนในของประเทศ จังหวัด
เชียงใหม่ถือว่า เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นช่องทางผ่านที่สาคัญของยาเสพติด สืบเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่มีแนว
ชายแดนติดต่อกับ 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอไชยปราการ
รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา และทุรกันดารยากต่อการเข้าตรวจตราจึงทา
ให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดลักลอบลาเลียง ยาเสพติดเข้ามาโดยง่าย และมีแนวมีโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆเนื่องจากในช่วงที่ผ่าน
มีการจับกุมยาเสพติดรายสาคัญมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยลาเลียงผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชาย
ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.)

(2) ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนที่เป็นปัญหาสาคัญมากที่สุด คือ ปัญหา
ยาเสพติด ที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ชายแดน
ภาคเหนือตอนบนประสบกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต พื้นที่การค้า พื้นที่แพร่ระบาด และเป็นทางผ่าน
ของยาเสพติด รวมทั้งเป็นแหล่งฟอกเงินของขบวนการค้ายาเสพติดอีกด้วย
(3) ปัจุจบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นทั้งแหล่งแพร่ระบาดและเส้นทางผ่านในการลาเลียง
ทั้ง เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ จากแหล่งผลิตในประเทศเมียนมา ถูกลักลอบนาเข้าผ่านชายแดนด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันตก ยาเสพติดจากเมียนมาบางส่วนยังถูกส่งผ่านจาก จ.เชียงราย ลักลอบลาเลียงเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งถูก
ลักลอบเสพ/ใช้ใน จ.เชียงใหม่ อีกส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ และโดยส่วนใหญ่ถูกลาเลียงเพื่อ
ส่งไปยังประเทศที่สาม
(4) ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ที่ สาคัญคือ ยาบ้า โดยมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ไอซ์ ซึ่งเป็นยาเสพติดอีกประเภทหนึ่งที่เป็นปัญหาหลัก การลักลอบลาเลียง
และวิธีการนาส่งยาเสพติดจากจุดต้นทางและจุดปลายทาง นาส่งกลุ่มขบวนการเครือข่ายยาเสพติด ยังหาวิธีการ
รูป แบบใหม่ในการลักลอบล าเลีย ง และมีการประสานจุดนาส่งตามพื้นที่นัดหมาย ขนยาเสพติดโดยใช้รถยนต์
ส่วนตัว รถยนต์บรรทุกสินค้า รถยนต์ประจาทาง และลักลอบส่งทางพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น
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2) แนวโน้มสถานการณ์ด้านยาเสพติด
เส้นทางและพื้นที่นาเข้ายาเสพติดยังคงเป็นเส้นทางเดิม และมีการปรับเปลี่ ยนเส้นทางลักลอบนาเข้าบ้าง
ในบางสถานการณ์ เช่น เข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
พื้น ที่น าเข้า ยาเสพติด ชายแดนนอกประเทศที่ค วรเพ่ง เล็ง ได้แ ก่ พื้น ที่ บ.ผาขาว , บ.โฮ่ง , บก.46
และ บ.บาลาหลวง จ.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน พื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ บ.อรุโณทั ย อ.เชียงดาว, บ.สันต้นดู่
ต.สันทราย อ.ฝาง, บ.หาดชมพู ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ดอยสามเส้า ต.โป่งผา อ.แม่สาย บ.ห้วยหมาก,บ.มอล่อง,บ.
ธาตุ,บ.ป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง, บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง, บ.ห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง, บ.แม่
เปิน ต.แม่คา อ.แม่จัน, บ.ห้วยไร่ซาเจ๊ะ อ.แม่จัน, ช่องทางนามะอื้นถึงช่องทางห้วยส้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่, บ.ห้วย
เอียน บ.แจมป๋อง ต.หล่ายงาว บ.ไทยเจริญ และ บ.ห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(1) สถานการณ์การลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตไทย ในห้วงต่อไปคาดว่ายังคงมีการดาเนินการอยู่ต่อไป
การล าเลี ย งเข้าสู่ พื้ น ที่ต อนใน หรือกทม.และปริมณฑล ด้ว ยวิธีก ารซุกซ่อนปะปนไปกับ พื ช ผลทางการเกษตร
ยานพาหนะดัดแปลง จ้างบุคคลทั้งในและนอกพื้นที่บรรจุยาเสพติดไปกับสัมภาระ หรือฝากส่งทางรถโดยสารประจาทาง
หรือระบบขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งเอกชน โดยเพ่งเล็งต่อราษฎรชาวเขาที่เดินทางไปภาคกลาง สาหรับพื้นที่
ในการลักลอบลาเลียงยาเสพติดที่ควรเพ่งเล็ง ได้แก่ บริเวณดอยถ้วย บ.เจียจันทร์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว บ.ใหม่หนองบัว
อ.ไชยปราการ ช่องทางนอแล อ.ฝาง และช่องทางนามะอื้น อ.แม่อาย จว.ช.ม.
(2) สภาพการผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปใน สมม.
และมีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาล สมม. กับ ชกน.ต่าง ๆ ทั้งนี้ สภาพในพื้นที่รัฐฉานในปัจจุบันผลประโยชน์ต่าง ๆ
ยังสามารถจัดสรรกันได้อย่างลงตัว ประกอบกับหากเลิกหรือลดการผลิตยาเสพติ ด ชกน.ต่างๆ จะไม่สามารถจัดหา
งบประมาณมาดูแลกองกาลังและประชาชนของตนเองได้
(3) แนวโน้มการลาเลียงยาเสพติดน่าจะมีการใช้เส้นทางแม่น้าโขงเพิ่มมากขึ้น โดยจะเป็นการลาเลียงจาก
แหล่งผลิตใน สมม. เข้าสู่พื้นที่ สปป.ลาว ซึ่งจะมีการนาเข้าไทยอีกครั้งทางพื้นที่ จ.เชียงราย พะเยา และน่าน
(4) ยังคงต้องเฝ้าระวังการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่
อาจมีการย้ายพื้นที่ปลูกจาก อ.อมก๋อย ไปสู่ อ.ใกล้เคียง เช่น อ.แม่แจ่ม
(5) ให้ความสาคัญในการเฝ้าระวังกลุ่มขบวนการค้า ลาเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในที่เป็นกลุ่มชาวเขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มม้ง มูเซอ ลีซอ และอาข่า ส่วนวิธีการลาเลียงยังคงอาพรางมากับสินค้าทางเกษตร เครื่องแต่งกาย
กระเป๋าสัมภาระ พัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์
ที่มา : ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. (กันยายน ๒๕๖๒)

จังหวัดเชียงใหม่มีผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563
โดยมีการจับกุมรวมทั้งสิ้น จานวน 10,034 คดี ผู้ต้องหา จานวน 10,039 ราย โดยมีตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า
จานวน 38,224,169 เม็ด เฮโรอีน จานวน 20,319.32 กรัม ไอซ์ จานวน 718,785.37 กรัม ฝิ่นดิบ จานวน
216,562 กรัม มูลฝิ่น 249.50 กรัม กัญชาสด จานวน 607,545 กรัม กัญชาแห้ง 19,158.12 กรัม เคตามีน
จานวน 66.48 กรัม ใบกระท่อม 841 ใบ
ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.)
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สถิติการจับกุมคดียาเสพติดจาแนกจานวนคดีและจานวนผู้ต้องหา
ผลิต
ปีงบ
ประมาณ
2563
2562
2561
2560
2559
2558

คดี

คน

จาหน่าย
คดี
คน

ครอบครอง
คดี
คน

271
51
59
87
61
49

223
37
34
18
17
13

733 793 1,696 1,729
909 1,006 1,870 1,926
959 1,099 2,282 2,349
784 894 2,287 2,324
518 610 1,642 1,690
436 526 2,133 2,169

ครอบครองเพื่อจาหน่าย
คดี
คน
1,434
1,660
1,915
1,801
1,112
1,056

1,498
1,765
2,049
2,033
1,253
1,205

เสพ
คดี

คน

6,030
6,188
5,640
4,280
2,791
3,601

6,025
6,188
5,636
4,279
2,792
3,601

นาเข้า
คดี
คน
1
2
1
-

1
2
4
-

รวม
คดี

คน

10,165
10,679
10,855
9,241
6,051
7,275

10,269
10,923
11,167
9,550
6,276
7,514

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.)
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3) ภัยด้านความมั่นคงพิเศษ
สถานการณ์ด้านการบุกรุกทาลายป่า/ทรัพยากรธรรมชาติ
การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวเศรษฐกิจ การลงทุนของต่างชาติ การส่งเสริมการปลูก
พื้นที่เชิงเดี่ยว ความต้องการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาการเกษตร เป็นปัจจัยสาคัญทาให้นายทุน และประชาชน
ที่อยู่ใกล้ป่า หรือพื้นที่ป่าไม้ มีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกพืช ยึดครองพื้นที่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือขายให้ต่อนายทุน
การลอบตัดไม้ในเขตป่า หรือป่าสงวน เพื่อลักลอบนามาสร้างบ้าน หรืออาพรางขายให้นายทุน ในการทาเฟอร์นิเจอร์
สิ่งประดิษฐ์ไม้แกะสลัก หรือสร้างรีสอร์ท รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ หิน ดิน ขุดทรายไปขายหรือแหล่งต้นน้าถูกบุกรุก
ทาลายไม้เพิ่มขึ้น ถึงแม้หน่วยของรัฐจะป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ให้ปลูกป่าเพิ่มขึ้น ไม่ให้เผ่าป่า
ล่าสัตว์ กาจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก หรือเผ่าป่าเอาเห็ด การเผ่าป่ามีบทลงโทษไม่รุนแรงนัก การบังคับใช้กฎหมาย
หรือหาตัวผู้กระทาผิดได้ การปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่ หรือจนท.มีน้อย การปลุกจิตสานึกให้กับราษฎร
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงโทษพิษภัยของการทาลายป่า เกิดความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้าใช้น้าบริโภค
ภัยแล้ง หรือเกิดน้าท่วมดินถล่มเวลาฝนตกหนักไม่มีรากต้นไม้ดูดซับน้าไว้ ก็จะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ได้
แนวโน้ม ประชาชนยังคงมีความต้องการพื้นที่ทากินของราษฎร เพิ่มมากขึ้น การขยายครอบครัว
การบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร ปลูกข้าวโพด กะหล่าปลี พืชตระกูลถั่ว ประกอบกับนายทุนยังมีการกว้านซื้อที่ดิน
เชิงธุรกิจ การเกษตร ทารีสอร์ท สถานที่แหล่งท่อ งเที่ยว และการปล่อยปะละเลยของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง คาดว่า
การบุกรุกทาลายป่าไม้ น่าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่รุนแรงมากนัก
4) ภัยคุกคามอื่นๆ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว/การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
4.1 สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
1) จว.ฃ.ม.เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ใน ๕ อาเภอ
ได้แก่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง และ อ.ไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๒๒๗ ก.ม. ทาให้มีแรงงาน
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาลักลอบเข้ามาตามช่องทางแนวชายแดน ทางานในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่
จานวนมากและยากต่อการป้องกัน ประกอบกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่มีความจาเป็นต้องจ้าง
แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้าง การเกษตรและงานปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานหนักประเภท ๓
D คือ งานสกปรก (dirty job) งานอันตราย (dangerous job) และงานยาก (demanding หรือ difficult job)
ที่แรงงานไทยไม่ทา ส่งผลให้จาเป็นต้องนาเข้าแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานเพื่อนบ้านมาทดแทน ประเภทกิจการ
๕ อันดับ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทางานมากที่สุด ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการ
ให้บริการต่างๆ กิจการผู้รับใช้ในบ้าน และกิจการจาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
2) การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ จว.ช.ม.และสภาพทางภูมิศาสตร์ที่จว.ช.ม.
มีพรมแดนทางบกด้านทิศเหนือติดต่อประเทศเมียนมา มีจุดผ่านแดนทางบกและช่องทางภูมประเทศ หลายช่องทาง
ได้สะดวก ประกอบกับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านมีความยากลาบากในการประกอบอาชีพ การดารงชีวิต
และมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ขณะเดียวกันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของจว.ช.ม.ประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานในบางประเภทที่แรงงานไม่นิยมทา ได้แก่ งานหนักงานสกปรก และงานเสี่ยงภัย ซึ่งเป็น
แรงจูงใจให้แรงงานข้ามชาติ มีการลักลอบเข้ามาขายแรงงานในจังหวัด และประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และสวัสดิการในการรักษาพยาบาลเจ็บป่วย เงินประกันสังคม การเล่าเรียนของบุตร มีวัฒ นธรรมประเพณี
ภาษาใกล้เคียงกัน รวมทั้งเส้นทางสะดวกง่าย การหลบหนีเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งปัญหาบุ คคล
เหล่านี้เป็นปัญหานับวันจะเพิ่มขึ้นต่อไป
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3) การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศรอบบ้านมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยกาลังประสบปัญหาขาดแคลน แรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้อง
มีการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยต้องสร้างสมดุลในการรักษา ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความ
มั่นคงของชาติ และได้ก าหนดมาตรการให้แรงงานต่างด้าว เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนและการจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งหาแนวทางในการติดตามการเคลื่อนย้ายของแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าแรงงาน
ต่างด้าวและขบวนการลัก ลอบขนแรงงานยังคงหลบหนีเข้าเมือง อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานต่างด้าว
ที่อยู่ในประเทศไทยจานวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไข และการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้
วิธีการลักลอบเข้าเมืองเพื่อทางานผ่านนายหน้าหรือผ่านเครือญาติที่อยู่ในประเทศ จนทาให้บางส่วนถูกหลอกลวง
นาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงาน นอกจากนี้ พบว่า คนต่างด้าวบางส่วนเข้ามาถูกต้อง แต่กลับมา
ประกอบอาชีพที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการแย่งอาชีพของคนไทย
แนวโน้มสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว
1) ปัจจุบันการลักลอบเข้าเมือง หรือการเดินทาง เข้า -ออก ของแรงงานต่างด้าว ยังเกิดขึ้น
และมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ยังมีความต้องการแรงงานด้านภาคการเกษตร งานก่อสร้าง งานบริการ แรงงาน
เดินทางไปมาก็สะดวก สวัสดิการประกันทางสังคม สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร
เป็นปัจจัยให้มีแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นไม่ลดลง ถึงแม้มีการคาดการว่าประเทศเมียนมาจะมีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ การลงทุน และปฏิรูปทางการเมือง จะทาให้แรงงานเมียนมาจานวนมากเดินทางกลับประเทศนั้น
การนาเสนอข้อมูลจากหลายฝ่ายเห็นว่าเหตุการณ์การไหลกลับ ของแรงงานจะเกิดขึ้น แม้ประเทศเมียนมาจะ
มีการลงทุนดาเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆหลายส่วนแล้ว เนื่องจากประเทศเมียนมายังคง
มีปัญหาในเรื่องชนกลุ่มน้อย ซึ่งซับซ้อนและไม่แน่ว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายหรือสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
ได้โดยง่าย อีกทั้งระบบกฎหมายของเมียนมาที่ยังไม่เอื้อต่อการลงทุน แม้จะยังผลัดดันแต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การสนับสนุนให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2) แนวโน้มสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบการกลุ่ มเสี่ ยงต่อปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
(๑) สถานประกอบการประเภทการเกษตรและปศุสัตว์ ได้แก่ สวนส้ม สวนลาไย ฟาร์มสุกร
ฟาร์มไก่ เป็นต้น
(๒) สถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้าง
(๓) สถานประกอบกิจการประเภทร้านนวดแผนโบราณ ร้านสปา
(๔) สถานประกอบกิจการอื่นๆ เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม ซักอบรีด เสื้อผ้า เป็นต้น
สถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคดี
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จานวน ๓ คดี ซึ่งเป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงานเด็กให้เดินขายถั่ว ขายข้าวโพด ตามท้อง
ถนนและภายในร้านอาหาร และยังมีการกักขังเด็ก สถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่
ในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กซึ่งเป็นผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน
โดยจะเร่ขายของตามท้องถนน เสี่ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีรูปแบบการค้ามนุษย์
ที่ มี ค วามหลากหลาย เช่ น การแสวงหาประโยชน์ จ ากกลุ่ ม เด็ ก ซึ่ ง เป็ น ผู้ ติ ด ตามแรงงานต่ า งด้ า ว โดยมี
ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปโป้เด็กแล้วนาไปขายในอินเตอร์เน็ตเป็นการแสงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถือว่าเป็นมี
ความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นต้น
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4.2 สถานการณ์ด้านการก่อร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
การก่อการร้าย
1) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ภาคเหนือ แม้ว่าจะไม่มีสิ่งบ่งชี้เป็นการเฉพาะแต่อาจ
มีกลุ่ม ผู้ไม่หวังดีแอบแฝงเข้ามาก่อเหตุในช่วงมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่จานวนมาก การส่ งเสริมการท่องเที่ยว
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือกฎหมายที่ลงโทษผู้กระทาผิดเป็นชาวต่างชาติโทษไม่รุนแรง กลุ่มผู้ไม่หวังดี เข้ามา
หรื อ แอบแฝง ก่ อ เหตุ ร้ า ยต่ อ กลุ่ ม ตรงข้ ามในไทย การเดิ น ทางเข้ า -ออกได้ ง่า ย สถานที่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย ว/
ชาวต่างชาติที่มักรวมตัวกัน ตามอาคารร้านอาหาร ที่พักโรงแรม หรือร้าน/ห้างขนาดใหญ่ต่างชาติที่มาลงทุน
การให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล และนอมินีในการดาเนินธุระกิจ การครองครอง
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ของต่างชาติในพื้นที่
2) ปัจจุบัน จว.ช.ม.ถึงแม้จะไม่เป็นเป้าหมายโดยตรงของกลุ่มก่อการร้ายในการเข้ามาปฏิบัติการ แต่ยังเป็น
พื้นที่เสี่ยงที่กลุ่มก่อการร้ายอาจเข้ามาปฏิบัติการได้ โดยเฉพาะเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จะใช้พื้นที่ จว.ช.ม.
เป็ น แหล่ งรวมอาชญากรรมของแก๊งต่างชาติในเอเชีย เช่น จีน เกาหลี ชาวยุโรป การก่ออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ โซเชียลเน็ ตเวิกค์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้านหน่วยงานความมั่นคงได้มีประชุม บูรณาการ
ข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง การบูรณาประสานงานข่าวของหน่วยด้าน
ความมั่น คงในพื้น ที่กัน เป็ น ประจา จะทาให้ ทราบความเคลื่อนไหว กลุ่มขบวนการเครือข่ายได้ และหาทาง
ป้องกันและแก้ไขได้
แนวโน้มสถานการณ์ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
การก่อการร้าย แม้ว่าไม่มีสิ่งบ่งชี้เป็นการเฉพาะถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในเชียงใหม่ แต่อาจ
มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีแอบแฝงเข้ามาก่อเหตุในช่วงมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ ปัจจุบัน จว.ช.ม.ไม่เป็นเป้าหมายโดยตรงของ
กลุ่มก่อการร้ายในการเข้ามาปฏิบัติการ แต่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กลุ่มก่อการร้ายอาจเข้ามาปฏิบัติการได้ โดยเฉพาะ
เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จะใช้พื้นที่ จว.ช.ม.เป็นแหล่งรวมอาชญากรรมของแก๊งต่างชาติในเอเชีย เช่น จีน
เกาหลี และตะวันออกกลาง หน่วยงานความมั่นคง ควรได้ประสานและติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและ
ต่ อเนื่ อง หากมี การบู รณาการประสานงานของหน่ วยงานข่ าวในพื้ นที่ กั นเป็ นประจ า จะท าให้ ทราบถึ งความ
เคลื่อนไหว สามารถป้องกัน หรือระงับยับยั้ง จับกุมกลุ่มขบวนการเครือข่ายได้และมีมาตรการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น
ทันท่วงที คาดว่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นพื้นที่จะเฝ้าระวัง โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอเมือง ดอยสะเก็ด สันทราย
เป็นต้น เนื่องจากเป็นที่พักผู้ที่เข้ามาแสวงประโยชน์ และอาจก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้
4.3 สถานการณ์การเมืองมวลชน
สถานการณ์การเมืองมวลชน
๑) ในห้ วงที่ผ่านมา มีความเคลื่ อนไหวพรรคการเมืองได้จัดกิจกรรมเพื่อขยายฐานมวลชนในพื้ นที่
ภาคเหนือ เช่น พรรคอนาคตใหม่ และพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีบุคคลระดับแกนนาพรรคลงพื้นที่เพื่อพบปะและรับ
ฟังข้อมูลจากกลุ่มมวลชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่มีการจัดกิจกรรม
ในหลายพื้นที่ ทั้งการจัดกิจกรรมโดยทีมงานพรรคในระดับพื้นที่และการเดินทางไปพบปะมวลชนของระดับ
แกนน าพรรค ซึ่ งคาดว่ ามี เป้ า หมายเพื่ อ หยั่ งกระแสส าหรับ เตรีย มส่ งผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การเสวนาในหัวข้อ
“จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ : ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน” ที่พุทธสถาน อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ โดยพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ประสานงานจัดเสวนาและมีแกนนาพรรคฯ เข้าร่วมงาน และถือเป็น
การประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์/ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป อีกทั้งเริ่มมีความเคลื่อนไหวของ
ทีมงานพรรคอนาคตใหม่หลายพื้นที่ที่สอดรับกับแนวทางการรณรงค์/ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการ
สอดแทรก/ชี้นาแนวคิดนี้ในช่วงที่มีการพบปะกับมวลชนกลุ่มต่าง ๆ
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2) ด้านพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลก็ยังคงใช้โอกาสทากิจกรรมขยายฐานมวลชนและลงพื้นที่รับ
ฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะที่กลุ่มเห็นต่างยังคงจัด
กิจกรรมลดความน่าเชื่อถือรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
3) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ มี แนวทางการเคลื่อนไหวด้วยการยื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน
หน่วยงานในพื้นที่ และไม่ปรากฏท่าทีของกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางเข้าไปร้องเรียนที่ส่วนกลาง
ข้อพิจารณา/แนวโน้ม
1) พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล มีแนวโน้มจะใช้ยุทธวิธีเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาล โดยใช้กลไกของ
รัฐสภาในการตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น เช่น การเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล ขณะเดียวกันได้ใช้การชี้นาและปลุกระดมมวลชน เช่น การลงพื้นที่รับฟังปัญหาควบคู่ไปกับการนาเสนอ
แนวคิดการสร้างเมืองประชาธิปไตย และการนาเสนอข้อมูลด้านลบของบุคคลในรัฐบาล ทั้งทางโซเชียลมีเดีย
การสารวจความคิดเห็น และการรวบรวมรายชื่อประชาชน
2) สาหรับกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง ได้เคลื่อนไหวสอดรับพรรคการเมือง ซึ่งจัด
กิจกรรมโจมตีรัฐบาล โดยเน้นประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการสืบทอดอานาจของ คสช. อาทิ การจัดงาน
เสวนาทางวิ ชาการ การรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการจัดกิจกรรมเชิงสัญลั กษณ์
เพื่อให้ กาลังใจนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่ยังมีความเชื่อมโยงกับนักวิชาการใน
หลายสถาบันการศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปลุกระดมนักศึกษาให้เป็นแนวร่วมเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลต่อไป
ที่มา: ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. (กันยายน ๒๕๖๒)

5) ความผิดในคดีอาญาที่สาคัญอื่นๆ ของจังหวัด
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ พบว่า มีสถานการณ์แ นวโน้มลดลงทั้งในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ ฐานความผิ ดเกี่ย วกับ ทรัพย์ และฐานความผิดพิเศษ โดยผลการปฏิบัติงานในแต่ละฐาน
ความผิดสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกฐานความผิด แต่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม
ในการป้ องกัน และปราบปรามการกระทาความผิ ดดังกล่ าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและ
เป็นรากฐานสาคัญในการสร้างมั่งคั่งของจังหวัดเชียงใหม่และยั่งยืนอย่างมีคุณภาพต่อไป
สถิติคดีอาญา
ตาราง : สถิติคดีอาญาตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือน ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 เปรียบเทียบ
กับเดือน ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562
ประเภทความผิด
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ฐานความผิดพิเศษ
ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์
ฐานความผิดรถจักรยานยนต์
ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

ต.ค. 59 – ก.ย. 60
ต.ค. 61 – ก.ย. 62
เปรียบเทียบรับแจ้ง
รับแจ้ง
จับ
รับแจ้ง
จับ
เพิ่ม – ลด
%
397
330
376
334
-21
-5.29
2,225
1,307 1,668 1,162
-557
-25.03
1,365
621
1,475
487
110
468.36
3
0
7
4
4
133.33
39
10
44
21
5
12.82
จับกุม
ผู้ต้องหา จับกุม ผู้ต้องหา เพิ่ม – ลด
%
9,795
10,791 11,834 12,602
2,039
20.82
ที่มา : กองบังคับตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (กันยายน ๒๕62)
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(1) ทรัพยากรธรณี
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้า สภาพธรณีวิทยา
ประกอบด้วยหินอัคนีชนิดหินแกรนิตและหินภูเขาไฟที่ผุพังง่าย และอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันทาให้มีโอกาสเกิดดินถล่มได้สูงและมีรอยเลื่อนมีพลัง 2 แห่งที่พาดผ่าน
จังหวัด ได้แก่ "รอยเลื่ อนแม่จั น " ซึ่งตั้งอยู่ท างทิ ศเหนือของจังหวัด และ "รอยเลื่ อนแม่ทา" พาดผ่ านพื้ น ที่
ตอนกลางของจังหวัดในทิศเหนือ-ใต้
มีการผลิตแร่ธาตุที่สาคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์
และแร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สาคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อาเภอฝาง
นอกจากนี้ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้าพุร้อน อาเภอสัน
กาแพง โป่งเดือด อาเภอแม่แตง และบ่อน้าแร่ธรรมชาติ อาเภอแม่ริม เป็นต้น
(2) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 13,834,594.19 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า 9,627,355.98 ไร่
คิดเป็ น ร้อยละ 69.59 ของพื้ น ที่จั งหวัด ในอดีต ที่ ผ่ านมาเคยมีพื้ นที่ป่ าไม้ถึงร้อยละ 80 (ปี 2504) และ
ในปี 2562 มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 69.59 (กรมป่าไม้ : 2562) คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของพื้นที่ป่าไม้
ทั้งประเทศ ประเภทป่าประกอบด้วย ป่าดิบเขา, ป่าดิบแล้ง, ป่าสนเขา, ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นต้น
เมื่อจาแนกประเภทป่าตามกฎหมายของจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดังนี้
1. ป่าสงวนแห่งชาติ
จานวน 25 ป่า เนื้อที่ 7,153,223.13 ไร่
2. อุทยานแห่งชาติ
จานวน 15 แห่ง เนื้อที่ 4,066,177.68 ไร่
3. วนอุทยานแห่งชาติ จานวน 1 แห่ง เนื้อที่
9,375.00 ไร่
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 7 แห่ง เนื้อที่ 1,135,769.37 ไร่
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จานวน 1 แห่ง เนื้อที่ 10,937.00 ไร่
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ป่าสงวนฯ บางป่ามีอาณาเขตเกินขอบเขตพืน้ ที่ของจังหวัดและอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า
บางแห่ง ประกาศทับซ้อนป่าสงวนฯ
(2) เนื้อที่ของอุทยานฯ ได้รวมถึงอุทยานฯเตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดาเนินการสารวจด้วย
(3) อุทยานฯ เตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดาเนินการสารวจ มีพนื้ ที่ทับซ้อนป่าสงวนฯ

จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และ
ป่าฟื้น ฟูตามธรรมชาติ ในปี 2562 มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 9,627,355.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
69.59 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโน้มลดลงจากอดีต การลดลงของพื้นที่ป่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัดไม้เพื่อการค้า รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ได้แก่ การให้สัมปทานการทาไม้ การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ และการเกิดไฟป่า
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ตาราง : เนือที่ป่าไม้
ปี พ.ศ.
2547
2551
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

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

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

ทรัพยากรสัตว์ป่า
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น เราใช้ ป ระโยชน์ ข องสั ต ว์ ป่ า ยั ง ไม่ ถู ก วิ ธี เท่ า ที่ ค วรเป็ น การใช้ อ ย่ า ง
สิ้ น เปลื องและเปล่ าประโยชน์ และไม่พ ยายามหาวิธีการทดแทนให้ พ อเพี ยงและเหมาะสมจึงท าให้ สั ตว์ป่ า
บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น สมันหรือเนื้อสมันและอีกหลายชนิดกาลังมีจานวนลดลงจนใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งมี
สาเหตุหลายอย่าง ดังนี้
1) การลดน้อยลงหรือสูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติสัตว์ทุกชนิดจะมีการปรับตัวเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าหากปรับตัวไม่ได้ก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด ทั้งนี้ อาจจะเกิดจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้าท่วม แผ่นดินถล่มหรือภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น
2) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากการล่าโดยตรงสัตว์ป่าจะไม่ลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์
อย่างรวดเร็ว หากเป็ นไปตามระบบห่วงโซ่อาหารเช่น กรณีของกวางหรือเก้งที่ถูกล่าโดยเสือซึ่งจะมีผลทาให้
จานวนกวางหรือเก้งลดจานวนลงบ้างแต่เมื่อถึงระดับหนึ่งเมื่อกวางหรือเก้งมีจานวนน้อยลง ทาให้เสือหาอาหาร
ได้ยากขึ้นจึงเป็นผลให้เสืออดอยากและลดจานวนลง และเมื่อจานวนเสือลดจานวนลงกวางหรือเก้งก็จะกลับมา
มีจานวนมากขึ้นอีกแต่เมื่อมีการล่าจากมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปริมาณการล่ามิได้น้อยลง มีแต่เพิ่มขึ้นจานวน
ของเก้งหรือกวางจึงมิอาจจะทดแทนได้ทันจึงมีปริมาณลดลงไปและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ซึ่งสาเหตุของการ
ล่าสัตว์ในประเทศไทยก็คือการล่าเพื่อนาเนื้อ หรืออวัยวะ ไปบริโภคหรือจาหน่ายรวมทั้งการล่าเพื่อนาไปเป็น
สัตว์เลี้ยงด้วย
3) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากการทาลายที่อยู่อาศัยเมื่อมีการบุกรุกป่าไม้และทาลาย
แหล่งน้า ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นทาให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดแหล่งอาหารในการดารงชีพ ถึงแม้จะมีสัตว์
หลายชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายที่อยู่หรือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้แต่ก็มีจานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้และต้องตายไปในที่สุด
4) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากสารพิษเนื่องจากมนุษย์มีการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี
เพื่อจะเพิ่มผลผลิตและกาจัดศัตรูพืชหรือกรณีข องเหมืองแร่ที่สารพวกโลหะหนักปนเปื้อนลงแหล่งน้า เมื่อสัตว์
ป่าได้รับสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะส่งผลเฉียบพลันคือการตายหากได้รับในปริมาณที่มากจะมีการสะสมในตัว
สัตว์และถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานได้
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5) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากการนาสัตว์อื่นมาทดแทนการนาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่าง
พื้น ที่กัน ไปไว้ในพื้น ที่จะทาให้ เกิดปัญหาอันเนื่องจากการแย่งอาหาร ที่อยู่และสามารถถ่ายทอดโรคสู่กันได้
ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียที่นาพันธุ์ปลาเทร้าจากยุโรปมาปล่อยลงในแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อใช้เป็น
อาหารแต่มีผลทาให้ปลาพื้นเมืองเดิมสูญพันธุ์ไปเนื่องจากหาอาหารและขยายพันธุ์สู้ปลาเทร้าไม่ได้
6) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากการใช้อาหารได้จากัดสัตว์หลายชนิดจะมีการปรับตัว
ให้สามารถกิน อาหารได้ห ลากหลายเพื่อป้องกันความอดอยากแต่ก็มีสั ตว์บางชนิดที่กินอาหารได้น้อยชนิด
หากขาดแหล่งอาหารนั้นก็ไม่สามารถปรับตัวและต้องตายไป สัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ เลียงผา
เสือดาว หมูหริ่ง และไก่ป่าซึ่งพบได้ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
(3) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรดิ น ทรัพยากรดินของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจาแนกตามกลุ่มดินได้ 36 กลุ่ ม
ได้นามาพิจารณาตามคุณสมบัติของชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชและการชลประทานสามารถ
จาแนกได้ดังนี้
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช จาแนกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
➢ ประเภทที่ 1 ดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว (รวมถึงดินที่เหมาะสมสาหรับพืชชนิด
อื่นด้วย)
➢ ประเภทที่ 2 ดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชไร่พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น
(ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว)
➢ ประเภทที่ 3 ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชโดยทั่วไปแต่เมื่อมีการปรับปรุงอาจ
ปลูกพืชได้บางชนิด
➢ ประเภทที่ 4 ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชชนิดใด ๆ เลย
ทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการชลประทาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
➢ ที่ดินชั้น ที่ 1 ที่ดินที่เหมาะสมมากในการทาการเกษตรแบบชลประทานสาหรับการ
ปลูกพืชในสภาพที่ดอน (พืชไร่พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้น)
➢ ที่ดิน ชั้น ที่ 2 ที่ดินที่เหมาะสมปานกลางสาหรับการทาการเกษตรแบบชลประทาน
สาหรับการปลูกพืชที่ดอน (พืชไร่พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้น)
➢ ที่ดินนาข้าวชั้นที่ 1 ที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวภายใต้ระบบชลประทาน
➢ ที่ดินนาข้าวชั้นที่ 2 ที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสาหรับการปลูกข้าวภายใต้ระบบ
ชลประทาน (ข้าวและอื่นๆ)
➢ ที่ดินชั้นที่ 5 ที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในระบบชลประทานในสภาพปัจจุบัน
ต้องศึกษาเพิ่มเติม
➢ ที่ดินชั้นที่ 6 ที่ดินที่ไม่เหมาะสมในการทาการเกษตรภายใต้ระบบชลประทาน
การใช้ที่ดิ น จาแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภทคือพื้ นที่ เกษตรกรรมป่าไม้
แหล่ งน้ าที่ อ ยู่ อ าศั ย และพื้ น ที่ อื่ น ๆ สั ด ส่ ว นของประเภทการใช้ ที่ ดิ น พบว่า พื้ น ที่ ป่ าไม้ มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็ น พื้น ที่เกษตรกรรม โดยพื้น ที่ป่าส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้าพื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่บริเวณ
ริมสองฝั่งแม่น้าโดยมีการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่อื่นๆ และพื้นที่แหล่งน้ารองลงมาตามลาดับ
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ตาราง : ประเภทการใช้ที่ดิน
ประเภทการใช้ที่ดิน
เกษตรกรรม
ป่าไม้
แหล่งน้า
ที่อยู่อาศัย
อื่นๆ
รวม

จานวน (ไร่)
3,305,161
9,631,332
134,071
529,086
186,311
13,785,961

ร้อยละ
23.99
69.86
0.97
3.83
1.35
100.00
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

(4) ความหลากหลายทางชีวภาพและพืนที่ชุ่มนา
จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามความหลากหลายของระบบนิเวศ 5 ด้าน ได้แก่
(4.1) ระบบนิเวศป่าไม้ มีความหมายเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ คือ แหล่ง
รวมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิต
ด้วยกันเองในหลายรูปแบบ มีการส่งผ่านพลังงานระหว่างระบบหรือภายในระบบ เช่น ผืนป่า
ดอยอินทนนท์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
(4.2) ระบบนิเวศภูเขา เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยสุเทพ เป็นต้น
(4.3) ระบบนิเวศแหล่งนา เช่น ระบบลุ่มน้าปิง
(4.4) ระบบนิเวศเกษตรเช่น โครงการพัฒนาเกษตรบนที่สูง ตามแนวพระราชดาริ และ
(4.5) ระบบนิเวศลุ่มนาที่สูง เป็นการจัดการพื้นที่ชั้นคุณภาพน้า เช่น พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1A
1B เป็นต้น ส่วนพื้นที่ชุ่มน้าของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แม่น้าปิงและแม่น้าสาขา
(5) ทรัพยากรนา
(5.1) สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาผิวดิน
จังหวัดเชียงใหม่มีลุ่มน้าหลักในพื้นที่ทั้งหมด จานวน 3 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าปิงตอนบน
ลุ่มน้าโขงส่วนที่ 1 และกก ลุ่มน้าสาละวินและยวม โดยลุ่มน้าปิงตอนบนมีพื้นที่รับน้าฝนมากที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้าปิงตอนบนและลุ่มน้าปิงตอนล่าง ลาน้าธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นน้า
มาจากภูเขาต่างๆ แม่น้าตามธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
- แม่นาปิง เป็นแม่น้าสายหลัก มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มีต้นน้ามาจาก
ดอยถ้วยในอาเภอเชียงดาว ไหลผ่านอาเภอเชียงดาว อาเภอแม่แตง อาเภอสันทราย อาเภอแม่ริม อาเภอเมือง
เชียงใหม่ (ความจุ 440 ลบ.ม./วิน าที) อาเภอสารภี อาเภอหางดง อาเภอสัน ป่า ตอง อาเภอจอมทอง
อาเภอฮอด และอาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกาแพงเพชร และ
ไหลมารวมกับแม่น้าน่านที่ตาบลปากน้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้าเจ้าพระยา
- แม่น าแตง มีความยาว 135 กิโลเมตร ต้นน้ามาจากดอยบุกป่าแฝกขุนแม่แตง
ในเขตอาเภอเวียงแหง ผ่านอาเภอแม่แตง ไหลลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวา ที่ตาบลสันมหาพน อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ความจุของลาน้า 300 ลบ.ม./วินาที
- แม่นาแม่งัด มีความยาว 70 กิโลเมตร มีต้นน้ามาจากภูเขาทางทิศเหนือของอาเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านตาบลเวียง ตาบลน้าแพร่ ตาบลแม่แวน ตาบลแม่ปั๋ง ตาบลโหล่งขอด แล้วไหล
ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งซ้าย ที่บ้านช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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- แม่นาแม่กวง มีความยาว 105 กิโลเมตร มีต้นน้าจากดอยผีปันน้า ไหลผ่านอาเภอ
ดอยสะเก็ ด อ าเภอสั น ทราย อ าเภอสั น ก าแพงอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ และอ าเภอสารภี จั งหวัด เชี ย งใหม่
และไหลผ่านจังหวัดลาพูน อาเภอบ้านธิ อาเภอเมืองลาพูน ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งซ้ายที่อาเภอป่าซาง
- แม่นาแม่ริม มีความยาว 49 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านอาเภอแม่ริม ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาที่ตาบลริมใต้อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- แม่นาแม่ขาน มีความยาว 107 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากดอยแม่ตะละกับดอยแม่แดด
น้อย อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอาเภอแม่วาง ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาที่ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่า
ตองจังหวัดเชียงใหม่
- แม่ น ากลาง มี ความยาว 45 กิ โลเมตร ต้ นน้ าเกิ ดจากเทื อกเขาดอยอิ นทนนท์ ด้ าน
ตะวันออก ไหลผ่านอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวา
- แม่นาแม่แจ่ม มีความยาว 170 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากภูเขาทิศเหนือของช่องปาง
เกี๊ยะในอาเภอแม่แจ่ม ผ่านตัวอาเภอแม่แจ่ม และอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาที่บ้านสบ
แจ่มอาเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่
- แม่นาแม่หาด มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาในเขต
อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน ไหลลงสู่แม่น้าปิงฝั่งซ้ายที่อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
- แม่น าแม่ตื่น มีความยาว 150 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากช่องเขาระหว่างอาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอาเภออมก๋อย แล้วไหลลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาในเขตจังหวัดตาก
- แม่นากก มีความยาว 180 กิโลเมตร ต้นน้าจากภูเขาทางทิศใต้ของเมืองเชียงตุง
ประเทศพม่า ไหลผ่ านเมือ งกก เมื อ งสาตะในพม่ า ผ่ านอาเภอแม่ อาย จังหวัด เชี ยงใหม่ ผ่ านอาเภอเมื อ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงรายแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง ที่อาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
- แม่นาฝาง มีความยาว 70 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากดอยหัวโท บนถนนสายเชียงใหม่ฝาง เขตอาเภอไชยปราการ ไหลขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านอาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ แล้วไหลลงสู่แม่น้ากกฝั่งขวา
เนื่องจากการบริหารจัดการน้า ในลุ่มน้าปิงตอนบน ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้า
สาขามีความเด่นชัด จึงมีการแบ่ งเป็นลุ่มน้าสาขาออกเป็น 12 ลุ่มน้าสาขา และลาน้าแม่ปิงตอนบน สามารถ
แบ่ งเป็น 3 ลุ่มน้าสาขา รวมเป็น 15 ลุ่มน้าสาขา ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
สาหรับลุ่มน้าโขงส่วนที่ 1 และกก มีลุ่มน้าสาขาน้าฝาง จานวน 1 ลุ่มน้าสาขา
โดยสรุปการแบ่งเป็นลุ่ มน้าสาขาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 13 ลุ่มน้า
สาขา ได้แก่ ลุ่มน้าสาขาแม่แตง ลุ่มน้าสาขาแม่งัด ลุ่มน้าสาขาแม่กวง ลุ่มน้าสาขาแม่ริม ลุ่มน้าสาขาแม่ขาน ลุ่ม
น้าสาขาแม่แจ่ม ลุ่มน้าสาขาแม่หาด ลุ่มน้าสาขาแม่ทา ลุ่มน้าสาขาแม่ตื่น ลุ่มน้าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 1 ลุ่มน้า
สาขาแม่ปิงส่วนที่ 2 ลุ่มน้าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 3 และลุ่มน้าสาขาน้าฝาง ในส่วนของลุ่มน้ายวมมีลาห้วยสาขาเป็น
ต้นน้าของลาน้ายวมไหลลงสู่ลาน้าเมยและแม่น้าสาละวิน มีพื้นที่ลุ่มน้าบางส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(5.2) ระบบชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้าจานวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการ
ขนาดกลาง โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยสามารถจาแนกได้ ดังนี้
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(1) โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แตง ตั้งอยู่ ตาบลแม่แตง อาเภอแม่แตง ประเภท
ฝายระดับน้าสูงสุด +394.500 ม.(รกท.) ระดับเก็บกัก +347.000 ม.(รกท.) พื้นที่โครงการ 174,238 ไร่ พื้นที่
ชลประทาน 148,102 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ฝั่งขวาของล้าน้าแม่ปิงภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการ
ชลประทานเพียงพอแก่การทานาและปลูกพืชอื่นๆ ในฤดูแล้ง
- โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ ตาบลช่อแล อาเภอแม่แตง ประเภทอ่างเก็บน้า
ความจุของอ่างที่ระดับน้าสูงสุด 325 ล้านลูกบาศก์ เมตร ระดับต่าสุด 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้าเก็บกักได้
265 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยทั้งปีในพื้นที่รับน้าฝนเหนืออ่าง 1,300 มิลลิเมตรพื้นที่ชลประทาน
30,000 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้าสาหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกฝั่งซ้ายลุ่มน้าปิง
- โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่กวง ตั้งอยู่บริเวณตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด
ความจุของอ่างที่ระดับน้าสูงสุด 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับต่าสุด 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้าเก็บกักได้
263 ล้ านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยทั้งปี ในพื้นที่รับน้าฝนเหนืออ่าง 1,200 มิลลิเมตร พื้นที่โครงการ
175,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 156,440 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชลประทาน ป้องกันอุทกภัยการประมง การ
ประปาและอุปโภคบริโภค
(2) โครงการขนาดกลาง จานวน 32 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ฝายแม่สาว ฝายพญาคา อ่างเก็บน้าห้วยแก้ว อ่างเก็บน้าห้วยหยวก ฝายแม่สาว อ่างเก็บน้าบ้านแม่ตะไคร้
(3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนรวมทั้งสิ้น 311 แห่ง
พื้นที่ 410,178 ไร่ประกอบด้วย โครงการที่มีระบบจานวน 80,850 ไร่ และโครงการที่ไม่มีระบบ 329,328 ไร่
(4) โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีจานวนรวมทั้งสิ้น 336 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า 76 แห่ง ฝายทดน้า 156 แห่ง และอาคารอื่นๆ 104 แห่ง
(ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559)

(6) ทรัพยากรนาบาดาล
(6.1) สถานการณ์นาบาดาลแอ่งนาบาดาลฝาง
การใช้นาบาดาล
การใช้น้าในพื้นที่ มีการใช้น้าทั้งในด้านนอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่
จะมีการใช้น้าบาดาลในการอุปโภคบริโภค คิดเป้นร้อยละ 66 น้าผิวดิน คิดเป็นร้อยละ 34 ส่วนการใช้น้าเพื่อ
การเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะใช้น้าผิวดินคิดเป็นร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นน้าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 10 ปริมาณ
ดังกล่าวหมายถึง ในกรณีที่มีการใช้น้าบาดาลพร้อมกันทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งเป็นปริมาณการใช้น้าบาดาลสูงสุด
และตลอดทั้งปี แต่ในความเป็นจริงในแต่ละช่วงเดือนหรือฤดู จะมีการใช้น้าบาดาลแตกต่างกันไปตามวิกฤตการณ์
ของสภาพภูมิอากาศ แอ่งน้าบาดาลฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเจาะบ่อบาดาลลึกไม่เกิน
150 เมตร และเป็ น การพั ฒ นาในชั้น ตะกอน กรวด ทราย ส่ ว นใหญ่ ในการศึก ษาระดับ น้ าบาดาลครั้งนี้
ได้ทาการวัดระดับน้าบาดาล 2 ช่วง ซึ่งเป็นตัวแทนในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนของบ่อน้าบาล
คุณภาพนาบาดาล
ชันนาบาดาลที่ 1 อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ความลึก 20-50 เมตร)
ปริมาณเหล็ก โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 0.9 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และบริเวณที่พบปริมาณเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือ ทางทิศตะวันตก
และทิศตะวันออกของแอ่ง โดยมีค่าสูงสุด 3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ที่ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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ปริมาณแมงกานีส โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าํากว่
ต่ า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
และบริเวณที่พบปริมาณแมงกานีสสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกระจายอยู่ทางตอนใต้ของแอ่ง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.8
– 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ที่ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณฟลูออไรด์ ในพื้ นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าํากว่
ต่ า 1 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร
โดยทางด้านตะวันออกมีค่าฟลูออไรด์มากกว่าทางด้านตะวันตก
ปริมาณไนเตรท โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 45 มิลลิกรัมต่อลิตร
มีบางบริเวณที่มีค่าไนเตรทสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกระจายตัวอยู่บริเวณกลางแอ่ง มีค่าอยู่ระหว่าง 48 – 83
มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ที่ตาบลแม่คะ และตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ชันนาบาดาลที่ 2 อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ความลึก 60 - 120 เมตร)
ปริ ม าณเหล็ก โดยส่ ว นใหญ่ สู งกว่าเกณฑ์ ม าตรฐาน มี ค่ามากกว่า 1.0 มิ ล ลิ ก รัม
ต่อลิตร โดยมีปริมาณเหล็กสูงกว่ามาตรฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง 1.7 – 56 มิลลิกรัมต่อลิตร กระจายตัวอยู่ขอบแอ่ง
ส่วนบริเวณกลางแอ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าต่ากว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณแมงกานีส โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีค่าต่ากว่า
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณฟลูออไรด์ ในพื้ นที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าต่ากว่า 1 มิล ลิ กรัมต่อลิ ตร
กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของแอ่ง ส่วนบริเวณกลางแอ่งมีค่าฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
(6.2) สถานการณ์นาบาดาลแอ่งนาบาดาลเชียงใหม่ – ลาพูน
การใช้นาบาดาล
แอ่งเชียงใหม่-ลาพูน เป็นพื้นที่มีการเจริญเติบโตในภาคธุรกิจ การใช้ที่ดินการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ในขณะที่การบริการสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้าไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทั่วถึง
ความต้องการใช้น้าบาดาลซึ่งมีจานวนเพิ่มยิ่งขึ้น ได้แก่ การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม
การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดในภาพรวมของแอ่งเชียงใหม่-ลาพูน ส่วนใหญ่
จะเป็นการใช้น้าจากแหล่งน้าบาดาลประมาณร้อยละ 80 คิดเป็นปริมาณการใช้น้าจากแหล่งน้าบาดาลเท่ากับ
76 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีการใช้น้ าจากแหล่งน้าผิวดินประมาณร้อยละ 20 คิดเป็นปริมาณการใช้น้าจาก
แหล่งน้าผิวดินเท่ากับ 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
การใช้น้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค และ
ข้อมูลจากบ่อน้าบาดาลเอกชนในการประเมิน พบว่าในปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 19.34 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยปริมาณการใช้น้าบาดาลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นการ ใช้น้าจากบ่อน้า
บาดาลเอกชนเป็นหลัก
การใช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบว่าในปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 74.70 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยปริมาณการใช้น้าบาดาลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นการ
ใช้น้าบาดาลระดับตื้น บางแห่งอาจเป็นน้าบาดาลระดับลึกในพื้นที่ทาสวนลาไย และลิ้นจี่ เป็นต้น
คุณภาพนาบาดาล บริเวณแอ่งน้าบาดาลเชียงใหม่-ลาพูน จะพบน้าบาดาลมีปริมาณ
เหล็ ก และฟู ล ออไรด์ สู ง เกิ น มาตรฐานน้ าดื่ ม ซึ่ ง ปริ ม าณเหล็ ก มี ค่ า เฉลี่ ย ประมาณ 1-20 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร
บางบริเวณมีค่าสูงถึง 50 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพบในบ่อน้าบาดาลความลึก 20-100 เมตร ปริมาณฟลูออไรด์สูง
ที่พบค่าเฉลี่ย 1- 10 มิลลิ กรัม/ลิ ตร เกิดจากการแทรกตัวของน้าพุร้อนที่มีฟลูออไรด์ สูงตามรอยแตกและ
รอยเลื่อนของชั้นหินแข็งสู่ชั้นน้าบาดาลตะกอนหินร่วน ซึ่งเป็นการปนเปื้อนตามธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวยังมีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวตลอดเวลา และห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่
ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดลาพูน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดแหล่งน้าพุร้อนหลายแห่ง ได้แก่ แหล่งน้าพุร้อนสันกาแพง
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บ้านโป่งฮ่อม อ.สันกาแพง, โป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด และบ้านห้วยงู,โป่งเย็น,บ้านประดู่,บ้านโป่ง,หนองครก อ.พร้าว
ซึ่งในน้าบาดาลจะมีปริมาณฟลูออไรด์สูงเป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคฟันและโรคเหงือกกับผู้บริโภคน้าบาดาล
(ที่มา : กรมทรัพยากรน้าบาดาล)

1.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
(1) คุณภาพแหล่งนา
(1.1) ลุ่มนาปิงตอนบน
- แม่นาปิง (ตอนบน) เริ่มตั้งแต่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลที่อาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นไป
จนถึงพื้ นที่ ต้ นน้ าในอาเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง จั งหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุ มพื้ นที่ ของจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลาพูน กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าปิง (ตอนบน) ประจาปี
2562 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (WQI=70)
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินแม่น้าปิง (ตอนบน) ตั้งแต่บริเวณสะพานหน้าศูนย์อุทก
วิทยาบ้านกองหิน ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสะพานช่อแลบ้านช่อแลตาบลช่อแล อาเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี (WQI=65-72)
- แม่นากวง เป็นลาน้าสาขาของแม่น้าปิงตอนบนมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาที่อยู่ในเขตอาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้านี้ไหลผ่านอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมือง และ
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพู น และมาบรรจบกับแม่น้าปิงที่บริเวณหมู่บ้านสบทา อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ากวง ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์พอใช้
(WQI=61)
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินแม่น้ากวง ตั้งแต่บริเวณหน้าฝายทดน้าและระบายทราย
แม่น้ากวง 2 สะพานป่าซาง ตาบลป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ถึงบริเวณสะพานบ้านแม่หวาน ตาบล
ป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี
(WQI=51-86)
- แม่นาลี เป็นลาน้าสาขาของแม่น้าปิงตอนบนมีต้นกาเนิดจากดอยขุนกวง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่
ในเขตอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน แม่น้านี้จะมีทิศทางไหลขึ้นไปทางตอนเหนือ และไหลลงสู่แม่น้าปิงที่บริเวณ
หมู่บ้ านวังสะแกง อาเภอลี้ จังหวัดลาพู น กาหนดเป็นแหล่ งน้าผิ วดินประเภทที่ 2 มีผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้าลี้ ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี (WQI=81)
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินแม่น้าลี้ ตั้งแต่บริเวณสะพานบ้านต้นผึ้ง ตาบลหนองล่อง
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ถึงสะพานบ้านใหม่ศิวิไล ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (WQI=75-92)
(1.2) ลุ่มนากก
- แม่นากก มีต้นกาเนิดจากประเทศพม่าไหลผ่านอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่จัน
อาเภอเมือง อาเภอเวียงชัย อาเภอพญาเม็งราย และไหลลงแม่น้าโขงที่ อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เป็ น เส้ น ทางน้ าสายส าคั ญ ที่ก่ อให้ เกิดชุ มชนและศิล ปวัฒ นธรรมสองฝั่ งแม่น้ ามากมาย เนื่ องจากแม่ น้ ากก
มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลานานาชนิดและเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตร กาหนดเป็นแหล่งน้า
ผิวดินประเภทที่ 2 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ากก ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี (WQI=80)
ดาเนินการตรวจวัดคุณ ภาพน้าผิวดินแม่น้ากก ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้ากกตาบลบ้านแซว
อาเภอเชีย งแสนจั งหวัด เชีย งราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟ้ าหลวงอาเภอเมือง จังหวัด เชียงราย มีผ ลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (WQI=72-93)
(ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่))
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2. ระบบบาบัดนาเสีย
สถานการณ์ น้ าที่มีส ภาพเสื่อมโทรมของจังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชีย งใหม่ เช่น ล าน้าแม่ข่า ซึ่งเป็ นแหล่ งรับน้าทิ้งจากชุมชน เช่น ครัวเรือน
ตลาด/ร้านค้า โรงแรม สถานที่ราชการ เป็นต้น ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ มีระบบบาบัดน้าเสียรวม จานวน
1 แห่ ง เป็น ชนิดแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่
โดยนาน้าเสียจากลาน้าแม่ข่าไปบาบัด ณ บ่อบาบัดที่ตาบลป่าแดด และสามารถรับน้าเสียได้ ในอัตราวันละ
55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบรวมรวมน้าเสียเป็ นชนิด ระบบท่อรวม (Combined System) มีจานวน
บ่อดักน้าเสีย ทั้งหมด 25 แห่ง มีสถานีสูบน้าเสียในระบบรวบรวมน้าเสีย 9 แห่ง และสถานีสูบน้าเสียในพื้นที่
ระบบบาบัด 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่บริการของระบบบาบัดน้าเสียประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม
ลาพังเทศบาลนครเชียงใหม่ จะมีระบบบาบัดน้าเสียดังกล่าว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขจัดปัญหาของน้าเสียใน
ลาน้าแม่ข่าได้เสียทีเดียว เพราะน้าเสียที่เกิดขึ้นมาจากหลายพื้นที่ อปท. และแต่ละพื้นที่ก็ยังไม่มีแนวทางในการ
บาบัดน้าเสียในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอย่างจริงจัง
ด้านการจัดการน้าเสีย จังหวัดเชียงใหม่มีระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียชุมชนของเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่เขตการปกครอง 40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 152,212 คน
ไม่รวมประชากรแฝงและนั กท่องเที่ย วที่คาดว่าไม่ต่ากว่า 200,000 คน ในแต่ละวัน ระบบบาบัดน้ าเสี ย
เทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างเสร็จเมื่อปี 2540 วงเงินก่อสร้าง 490,544,480 บาท โดยแหล่งงบประมาณ
จากกรมโยธาธิการ ระบบบาบัดน้าเสียตั้งอยู่บริเวณ บ้านท่าใหม่อิ ตาบลป่าแดด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในพื้นที่ 100 ไร่ เป็นระบบบาบัดน้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) มีความสามารถรองรับน้าเสีย
ได้สูงสุด 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบประมาณ 25,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน หลังจากผ่านระบบบาบัดน้าเสียแล้วน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้าจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
ซึ่งจากผลการดาเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าทั้งระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย โดยในภาพรวมสามารถทางานได้ตามปกติ
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้ง

3. คุณภาพอากาศและการเกิดไฟป่า
3.1) คุณภาพอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษและเกิดความ
กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นทาให้เกิดหมอกในตอนเช้า
เมื่อหยดน้าในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองในอากาศจึงเกิดหมอกควันขึ้นได้ง่าย ทาให้เกิดสภาพฟ้าหลัวปกคลุ ม
ไปทั่วทั้งเมือง โดยอีกสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดหมอกควันไฟป่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นคือสาเหตุจากหมอกควัน
ข้ามแดนทั้งการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าและไม่ใช่เพียงภายในประเทศอย่างเดียว ซึ่งจาก
ภาพถ่ายจากดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดั บภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อน
ที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทย
ก็ เป็ น ปั จ จั ย เสริ ม ที่ ท าให้ ห มอกควั น หนาแน่ น ขึ้ น (อ้ า งอิ งจากหั ว หน้ า ศู น ย์ วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบทความข่าว “ฝุ่น:เชียงใหม่ วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ วาระแห่งชาติที่ยังแก้
ไม่ได้มา 12 ปี”) อีกทั้งการเผาในที่โล่งบุกรุกทาลายป่าไม้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม และเนื่องด้วย
วิถีชีวิตการทาการเกษตรของเกษตรกรบางพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียม
พื้นที่ในการทาการเกษตรในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผาขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมือง ทาให้ยาก
ต่อการควบคุมค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันนับเป็นเวลา
10 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2549 - 2550 หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือรุนแรงหนักสูงกว่ามาตรฐาน 3 6 เท่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2550 (อ้างอิงจากข่าวไทยรัฐ “ฝุ่นพิษ:
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ปัญหาเก่าเก็บ ผลพวงอากาศแปรปรวน”) และปัญหายังคงเกิดต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพัน ธ์
– เมษายน มาจนถึงปัจจุบัน โดยปี 2562 นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควัน
ไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองและเกิดอย่างรุนแรงและเกิดในระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าคุณภาพ
อากาศของเชียงใหม่ติดอันดับค่าคุณภาพอากาศแย่อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งปีนี้ยังเกิดปรากฏการณ์
เอลนีโญ ทาให้ อากาศร้อนแห้ งแล้งหนั กและมาเร็วกว่าปีก่อนหน้า ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน ส่งผลให้พื้นที่
ภาคเหนือที่ล้อมรอบด้วยป่าและพื้นที่ภูเขาหลายจุดมีสภาพอากาศพื้นดินขาดความชุ่มชื้น ความแห้งแล้งหนัก
นั้นยังเป็นต้นเหตุเกิดไฟป่าได้ง่าย สามารถขยายไฟป่าได้รวดเร็วกระจายเป็นวงกว้างลุกลามเกิดปริมาณเขม่า
ควันสะสมเพิ่มมากขึ้น และอากาศแห้งมีผลให้อนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีน้าหนักเบา ลอยอยู่ในอากาศได้
เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่แอ่งราบตามหุบเขาในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะหมอกควัน
และเกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
การตรวจวัดจากสถานี ตรวจวัดคุณ ภาพอากาศอัตโนมัติ จานวน 2 สถานี คือ บริเวณโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลั ย ตาบลศรี ภูมิ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผื อก และสถานีชั่วคราว (รถโมบาย)
4 สถานี ณ ตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตาบลสุเทพ, ประตูท่าแพ ตาบลศรีภูมิ, ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม และ
ตาบลเมืองคอง อาเภอเชียงดาว พบว่าในปี 2563 ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม คุณภาพอากาศค่าฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM10) มี ค่ า เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานมี จ านวน 33 วั น ค่ าสู งสุ ด 276
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
มีจานวน 78 วัน ค่าสูงสุด 360 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ตาราง : ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
จานวนวัน
25 วัน
ปริมาณสูงสุด
212 (22 มีนาคม 2556)
จานวนวัน
21 วัน
ปริมาณสูงสุด
282 (22 มีนาคม 2557)
จานวนวัน
17 วัน
ปริมาณสูงสุด
299 (17 มีนาคม 2558)
จานวนวัน
24 วัน
ปริมาณสูงสุด
192 (26 มีนาคม 2559)
จานวนวัน
4 วัน
ปริมาณสูงสุด
153 (24 มีนาคม 2560)
จานวนวัน
14 วัน
ปริมาณสูงสุด
173 (24 เมษายน 2561)
จานวนวัน
29 วัน
ปริมาณสูงสุด
282 (24 มีนาคม 2562)
จานวนวัน
33 วัน
ปริมาณสูงสุด
276 (25 มีนาคม 2563)
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ตาราง : ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ปี
ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
2562
จานวนวัน
75 วัน
ปริมาณสูงสุด
241 (24 มีนาคม 2562)
2563
จานวนวัน
78 วัน
ปริมาณสูงสุด
360 (29 มีนาคม 2563)
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมมลพิษ

ซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(Ambient air Quality) คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศ ในพื้นที่มีสารมลพิษ
ที่ทาการเฝ้าระวัง 5 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
ก๊าซโอโซน ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
สถานการณ์มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563 ได้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยพบว่า สถิติจานวนผู้ป่วยด้วยโรค
ที่เฝ้าระวังจากสาเหตุของหมอกควัน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ (1) กลุ่มโรคตาอักเสบ (2) กลุ่มโรคหัวใจ และหลอด
เลื อดทุกชนิ ด (3) กลุ่ มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และ (4) กลุ่ มโรคผิ วหนังอักเสบ มีจานวนเพิ่ มมากขึ้น จาก
ช่วงเวลาอื่นในรอบปี โดยสถิติ 4 กลุ่มโรค ในปี 2563 ช่วง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2563 จานวนสะสม
114,116 ราย
ตาราง : ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเฝ้าระวังจากสาเหตุของหมอกควัน
กลุ่มโรค
ยอดสะสม (ราย)
กลุ่มโรคตาอักเสบ
5,365
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด
69,750
กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด
31,899
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
7,102
รวม
114,116
ที่มา : สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

3.2) การเกิดไฟป่า
พื้นที่เผาไหม้ (Burnt scar) หรือร่องรอยการเผาไหม้เป็นหลักฐานบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงในการเกิดปัญหา
ในระดับพื้นที่ที่ GISTDA ได้ประมวลผลข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
29 กุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูลบางส่วนอยู่ในกระบวนการประมวลผลแปลภาพ) ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญที่แสดง
ให้เห็นร่องรอยการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยในปี 2563 เกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสียหาย จานวน
788,849 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.70 ของพื้นที่จังหวัด
ตาราง : ผลการวิเคราะห์พืนที่เผาไหม้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทการใช้ที่ดิน
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน เขต สปก. พืนที่เกษตร พืนที่ริมทางหลวง
ชุมชน
รวมทังหมด
แห่งชาติ
(50 เมตร)
และอื่นๆ
(ไร่)
447,548 309,567

16,173

2,168

248

13,145

788,849

ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 โดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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การประเมิน พื้น ที่เผาไหม้ ด้วยข้อมูล จากดาวเทียม LANDSAT-8 ที่บันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่
1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อาเภอที่มีพื้นที่เผาไหม้มากที่สุด คือ อาเภอฮอด
272,799 ไร่ ถัดมาคือ อาเภอดอยเต่า 152,146 ไร่ และอาเภอแม่แจ่ม 89,243 ไร่ ตามลาดับ

4) คุณภาพเสียง
ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยทั่วไปโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน เช่น เสียง
จากเครื่ อ งยนต์ จ ากยานพาหนะที่ วิ่ ง บนท้ อ งถนน เสี ย งเครื่ อ งจั ก รจากสถานประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้ง การก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นต้นเหตุที่ทุกคนรับทราบและ
ประสบพบเห็นตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามสถานการณ์ปัญหามลพิษทางเสียง จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยและการ
ดารงชีวิตของประชาชน โดยปัญ หาด้านการจัดการคุณ ภาพเสียงเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ามีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ระดับเสียงในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
สถานี
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

ตาราง : ระดับเสียงในบริเวณพืนที่ทั่วไป
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
จานวนวัน
ต่าสุด
สูงสุด
วันตรวจ
วัน > 70
53
65.5
365
0

ตาราง : ระดับเสียงบริเวณพืนที่ริมหรือใกล้ถนน
สถานี
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
จานวนวัน
ต่าสุด
สูงสุด
วันตรวจ
วัน > 70
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
61.2
74.3
358
17
อาเภอเมืองเชียงใหม่
หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกาหนดค่ารัดับเสียง (Leq) 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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5) สถานการณ์ขยะ
ปัญหามลพิษเกี่ยวกับขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของหลายๆ พื้นที่ในประเทศ
เนื่องจากประชากรมีมากขึ้น ทาให้มีก ารทากิจกรรมมากขึ้นมีการอุปโภคบริภคมากขึ้น จึงทาให้มีของเสียเพิ่ม
มากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น
แต่ก็ยังมีปัญหาการกาจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขลักษณะอยู่มาก เช่น การเทกองขยะในที่โล่ง การเผาที่ไม่ถูกต้งและ
ขาดการคัดแยกขยะ หากยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหามลพิษ ทางน้า ดิน
อากาศ การส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย และปัญหาการทาลายทัศนียภาพที่สวยงาม ฯลฯ
ปัญหาด้านการจัดการขยะ
(๑) การคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยเฉพาะในครัวเรือนมีปริมาณน้อย
(๒) สถานที่ก่อสร้างระบบกาจัดขยะหายากและถูกต่อต้าน ทาให้ไม่สามารถเดินระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ภาคอุตสาหกรรมยังใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมาทาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
(๔) หน่วยงานราชการ อปท. ไม่นาระบบ 3R มาใช้อย่างจริงจัง
(๕) ประชาชนขาดจิตสานึกสาธารณะ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูล ฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดาเนินการ
จัดหาสถานที่และก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากการแบ่งพืนที่ (โซน)
การก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ โซนเหนือที่อาเภอฝาง อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลเวียงฝาง ซึ่งสามารถดาเนินโครงการได้แล้ ว ส่ว นโซนกลางที่ อาเภอดอยสะเก็ด อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขยะโซนใต้ที่อาเภอดอยหล่อ อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามการกาจัดขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ว่าจ้าง
เอกชนนาไปกาจัด ณ แหล่งกาจัดขยะของเอกชน ที่อาเภอดอยเต่า คือ ฝังกลบขยะเป็นหลัก
ปัญหาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
(๑) การบริหารจัดการระบบไม่ได้เต็ม 100%
(๒) ขาดการวางแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลที่ดี
(๓) ขาดการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี 2562 จ านวน 1,750.09 ตั น /วั น
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดถูกต้องโดยวิธีการฝังกลบ จานวน 1,369.44 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 78.25
ซึ่งดาเนินการโดยองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 56 แห่ง และดาเนินการโดยเอกชน จานวน 76 แห่ง
และมีป ริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับ มาใช้ประโยชน์ จานวน 338.64 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 19.35 รวม
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จานวน 1,708.08 ตัน คิดเป็นร้อยละ 97.6 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในปี 2562
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ตาราง : การจัดการขยะมูลฝอย (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึน
ปี 2562 (ตัน/
วัน)

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่กาจัด
ถูกต้อง
(ตัน/วัน)

%

1,750.09 1,369.44 78.25

วิธีการ
จัดการ
แบบ
ถูกต้อง

ฝังกลบ

ดาเนินการโดย

อปท.

เอกชน

56

76

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ที่นากลับ
มาใช้
ประโยชน์
(ตัน/วัน)

%

338.64

19.35

วิธีการ/กิจกรรม
การนากลับมา
ใช้ประโยชน์

ปริมาณ
ขยะมูลฝอย
ได้รับการ
จัดการอย่าง
ถูกต้อง
(ตัน/วัน)

%

การจัดการ 1,708.08 97.60
ขยะต้นทาง
ที่มา : ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ของเสียอันตราย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และสังคมของภาคเหนือ และในอนาคตจะยิ่งมีบทบาท
ที่สาคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นศูนย์ กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้าโขงการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สั งคม จะท าให้มี การเพิ่ มประชากรที่ รวดเร็วขึ้นทั้ งประชากรในพื้ นที่ และประชากรที่ เข้ามาใช้ พื้ นที่
ชั่วคราว ดังนั้นปริมาณการผลิตของเสียอันตรายในอนาคตจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
และการคาดประมาณปริมาณของเสียในจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2542 จะเห็นได้ว่าปริมาณของเสียอันตรายที่
เกิ ดขึ้ นยั งมี ป ริ มาณไม่ สู งมากนั ก โดยของเสี ยอั นตรายที่ มี ปริ มาณมากๆ เช่ น น้ ามั นที่ ใช้ ส าหรั บเครื่ องจั กร
เครื่องยนต์ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ฯเป็นของเสียที่สามารถจัดการหรือกาจัดได้ด้วยเทคนิควิธีการที่ไม่
ซับซ้อนยุ่งยาก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการกาจัดของเสียอันตรายทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบท
ยังไม่มีการดาเนิ นการในการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมทั้งยังไม่มีนโยบายและแผนการดาเนินงานที่
ชัดเจนว่าจะมีการจัดการของเสียอันตรายอย่างไร การจัดการของเสียอันตรายที่เป็นอยู่มีเพียงการกาจัดเท่านั้น และ
วิธีการกาจัดของเสียอันตรายในปัจจุบั นที่ใช้วิธีการกาจัดร่วมกับขยะทั่วไปเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีส่วนทาให้ของเสียอันตรายสร้างความเป็นอันตรายแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งหาก
พิจารณาเฉพาะการกาจัดขยะทั่วไป ก็เห็นได้ว่าวิธีการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเทศบาล สุขาภิบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลใช้อยู่ก็ยังเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกสุขลักษณะ จึงทาให้เป็นที่น่าวิตกว่าหากปริมาณ
ของเสียอันตรายมีเพิ่มมากขึ้น โดยที่ยังไม่ได้มีการดาเนินการกาจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะผลกระทบจากของเสีย
อันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม จะมีความรุนแรงขึ้นและจะส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส าหรับพื้นที่ที่ต้องให้ ความสนใจเป็นล าดับแรกในเรื่องการ
จัดการของเสียอันตราย นอกจากพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมแล้ว ได้แก่ พื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้
เนื่องจากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ จะมีการกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง ทาให้การจัดเก็บรวบรวม
ทาได้ยาก นอกจากนี้ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีบ้านเรือนและสถานประกอบการจานวนมากของเสียอันตราย
จากชุมชนที่เกิดขึ้นจึงมีมากหลายหลายชนิด นอกจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการแล้วชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่ยังมีหน่วยงานขนาดใหญ่อีกเป็นจานวนมากซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการผลิตของเสียอันตรายเป็นจานวนมาก
ในแต่ละปี และมีหลากหลายชนิดยากที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะสามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดการได้ อาทิเช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรม และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ หรือ โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแผนงาน
โครงการและการดาเนินงานจัดการของเสียอันตรายของเทศบาลนครเชียงใหม่จะพบว่ามีการดาเนินงานในส่วนของ
การจัดเก็บของเสียอันตรายในส่วนของการกาจัดของเสียอันตรายอยู่ระหว่างว่าจ้างบริษัทเอกชนเก็บขนไปกาจัดและ
ดาเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะทั่วไป (ที่มา : มหาวิทยาเชียงใหม่)
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6) สิ่งแวดล้อมเมือง
พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วย
พรรณพืชบนดินที่ซึมน้าได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วย ทั้งในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็น
พื้นที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการ
และความงามทางภูมิทัศน์ พื้นที่ อรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณูปการ พื้นที่แนวกัน
ชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ชุ่มน้า รวมถึงพื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้า พื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้า และ
แนวสาธารณู ป การต่ างๆ หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ๆ เช่ น พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ ป ล่ อ ยรกร้าง พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ ถู ก รบกวนสภาพ
ธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นทีส่ ีเขียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จาแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) พื้น ที่สี เขีย วเพื่อนั น ทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.44
ตารางกิโลเมตร
(2) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ0.78 ตารางกิโลเมตร
(3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
(4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
เมื่อเทียบการใช้พื้นที่สีเขียวกับจานวนประชากรตามทะเบียนแล้ว พบว่า มีพื้นที่สีเขียว 3 ตาราง
เมตรต่อคน ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานที่จะต้องมี 4 ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรที่เข้ามาในเขตพื้นที่
เทศบาล

7) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมีความหมายครอบคลุมทั้งบริเวณภายในแหล่งศิลปกรรมและพื้นที่โดยรอบที่มี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ลักษณะของศิลปกรรมนั้นมีลักษณะของความอ่อนไหว ตรงข้ามกับลักษณะแข็งแกร่ง
ของอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ อาจถูกข่ม บุกรุก ทาลายได้ง่าย ถ้าสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งศิลปกรรมมีลักษณะ
ที่ไม่เหมาะสมแหล่งศิลปกรรมนั้นก็จะสูญเสียภาพลักษณ์ไปแหล่งศิลปกรรมอันมีคุณค่าเป็นหลักฐานเรื่องราว
สาคัญในอดีต ไม่ว่าในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ เป็นแหล่งศึกษาถึงสภาพในอดีตได้อย่างลึกซึ้งเห็นจริงสามารถ
ใช้ประโยชน์ทางด้านทัศนศึกษาและท่องเที่ยวนันทนาการได้ และที่สาคัญคือให้ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และ
ความหมายของท้องถิ่นหรือชนผู้สืบทอดหากแต่แหล่งศิลปกรรมส่วนใหญ่นั้นมีเนื้อที่จากัด และถูกรุกประชิดด้วย
กรรมสิทธิ์ที่ทากินของราษฎรหรือการใช้ที่ดินในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หากมีการจัดการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกี่ยวเนื่องโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดมลพิษก็ถือว่าพื้นที่โดยรอบนั้น
สามารถทาหน้าทีเ่ ป็น "แนวกันชน" (Buffer Zone) ที่จะส่งเสริมคุณค่าให้แก่แหล่งศิลปกรรม และยังอานวยให้
เกิดคุณภาพชีวิตแก่คนที่อาศัยในบริเวณนั้น
ตามที่สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศทะเบียนข้อมูลแหล่ง
ศิลปกรรม ได้จาแนกประเภทของแหล่งศิลปกรรมไว้ 15 ประเภท คือ
(1) วัด หมายถึง ที่ที่มีสิ่งก่อสร้างเชิงวัฒนธรรมศาสนา หรือมีประวัติที่เกี่ยวข้อง
(2) อาคาร หมายถึง อาคารเดี่ยวหรืออาคารที่ต่อเชื่อมกันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม หรือลักษณะ
ทางภูมิประเทศ ซึ่งมีคุณค่าอย่างกว้างขวางทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์
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(3) สถาน หมายถึง ผลงานของมนุษย์ หรือผลงานที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์และพื้นที่
รวมทั้งแหล่งโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าอย่างกว้างขวางทางด้านประวัติศาสตร์สุนทรียศาสตร์ชาติพันธุ์วิทยา หรือ
มานุษยวิทยา (ศิลปากร กรม. 2532 : 69)
(4) อนุสรณ์ หมายถึง จุดที่มีหลักฐานบ่งชี้ให้สามารถราลึกถึงคุณงามความดีของบุคคล
(5) อนุสาวรีย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุ ที่เชิดชูบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของที่สาคัญ
(6) ชุมชนโบราณ หมายถึง พื้นที่ที่มีหลักฐานว่าเคยมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนมาก่อน
(7) เมืองโบราณ หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานว่าเคยเป็นเมืองสาคัญมาก่อน
(8) โบราณสถาน หมายถึง ที่ที่มีส่วนของสิ่งก่อสร้างโบราณหลงเหลืออยู่
(9) พิพิธภัณฑ์ หมายถึง ที่ที่แสดงให้เกิดความรู้เห็นศิลปกรรม ประวัติ รวมทั้งเทคโนโลยี
(10) เตาเผาโบราณ หมายถึง พื้นที่ที่บ่งชี้ได้ว่าเคยเป็นเตาเผาผลิตชิ้นงานเมื่อสมัยก่อน
(11) หลักเมือง หมายถึง บริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดหรือท้องถิ่นตามพิธีกรรม
(12) สถาปัตยกรรม หมายถึง อาคารสิ่งก่อสร้างใช้สอยที่มีคุณค่าเลื่องลือด้านการออกแบบ
(13) โบราณวัตถุ หมายถึง โบราณวัตถุในที่ตั้งใดๆ หรือบริเวณที่สามารถพบโบราณวัตถุ
(14) วัดร้าง หมายถึง บริเวณวัดที่เคยมีหน้าที่ใช้สอยมาก่อน
(15) ศาสนสถาน หมายถึง ที่เฉพาะสาหรับประกอบพิธีทางศาสนาหนึ่งศาสนาใด
โดยทั่วไปปัญหาระยะแรกของการสูญเสียและทาลายแหล่งศิลปกรรม คือ ตัวศิลปกรรมถูกทิ้งร้าง
เพราะสิ้นสุดหน้าที่ใช้สอยเดิมและยังไม่มีใครเห็นคุณค่า และต่อมาเมื่อมีการจับจองที่ทากินก็จะมีการรุกประชิด
ของชาวบ้านซึ่งเป็นการคุกคามรายย่อย ในยุคอดีตได้มีการระดมทุบถมทาลายดัดแปลงแหล่งโบราณอย่าง
มากมาย ส่วนในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะมีการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลบูรณปฏิสังขรณ์ศลิ ปกรรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ตาม แต่ยังมีภัยคุกคามใหม่ๆ ก็คือการใช้เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างอาคารและระบบคมนาคมขนาดใหญ่ประชิดแหล่งศิลปกรรม โดยไม่คานึงถึงคุณค่าและความสง่างามที่
จะถูกทาลายลงอย่างย่อยยับ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงใช้ประโยชน์แหล่งศิลปกรรมอย่างเกินขอบเขตควบคุม
ทาให้ภาพลักษณ์ของศิลปกรรมลดต่าลงไปเป็นอย่างมาก
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่สาคัญได้แก่
(1) คูเมือง - กาแพงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นขยาย
เมืองใหม่มีการปลูกบ้านเรือน ร้านค้าพาณิชย์รุกประชิดไม่เป็นระเบียบ
(2) วัดร้างในเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหา ชาวบ้านสร้างที่พักและโกดังปิดล้อมโบราณสถาน
การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มีการพัฒนาที่สาคัญได้แก่
(1) เวียงกุมกาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีการบูรณะ อนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกรมศิลปากร
(2) เวียงท่ากาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการบูรณะ อนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกรมศิลปากร
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒ นาในลักษณะเดียวกันในที่อื่นๆ เช่น วัดกู่คา อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งวัดร้างและวัดที่มีพระสงฆ์จาพรรษาในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : 2542)
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4.3 สถิติการร้องเรียน
สรุปผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563)
1. การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดาเนินการ
ยอดรวม
เรื่อง
ยุติเรื่อง
กาลังดาเนินการ
ลาดับ
ประเภทเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนแต่ จานวน
จานวน ร้อยละ
ร้
อ
ยละ
ละประเภท
เรื่อง
เรื่อง
1. เรื่องเดือดร้อนทั่วไป
365
187
51.23
178
48.77
2. แจ้งเบาะแสการกระทา
18
15
83.33
3
16.67
ความผิด
3. ร้องเรียนหน่วยงานหรือ
106
33
31.13
73
68.87
เจ้าหน้าที่รัฐ
4. ขอความช่วยเหลือ
1682
1,617 96.14
65
3.86
5. ปัญหาที่ดิน
41
13
31.71
28
68.29
6. ปัญหาหนี้
10
5
50.00
5
50.00
7. งานคุ้มครองผู้บริโภค
117
85
72.65
32
27.35
8. ขอข้อมูล, ขอคาปรึกษา
975
975 100.00
0.00
ด้านกฎหมาย และอื่นๆ
รวม
3,314
2,930 88.41
384
11.59
2. สถิติจานวนผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม (1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563)
ลาดับ
รายการงานบริการ
จานวนผู้มาใช้บริการ (ราย)
1. ชาระค่าไฟฟ้า
2,343
2. ชาระค่าน้าประปา
13,801
3. ชาระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์
15,975
4. รับแจ้งความ/ให้คาปรึกษาคดีความ
482
5. งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
4,241
รวม
38,745

4.4 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
จั งหวัดเชี ยงใหม่ ประสบปั ญหาหมอกควันปกคลุ มในช่ วงฤดูแล้ งของทุกปี โดยมี สาเหตุมาจากการ
เกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง และด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับ
ความกดอากาศสู ง ท าให้ ห มอกควั น แผ่ ป กคลุ ม ทั่ ว เมื อ งเชี ย งใหม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และหากมีการเผาหลัง 60 วัน ที่มีการห้ามเผา
ใครจะเผาอะไรแม้จะสิ้นสุดช่วงห้ามเผาไปแล้วก็ต้องขออนุญาตจากทางอาเภอก่อนเผา
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ผลจากการดาเนินงานปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 60 วัน
ห้ามเผาเราทาได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน สรุปดังนี้
1. สามารถลดจานวนจุด Hotspot จากปี 2559 จานวน 997 จุด ลดลงมีจานวน 609 จุด
คิดเป็น 38%
2. ค่า PM10 มีจ านวนวัน ที่เกิ นมาตรฐาน ลดลงจากปี 2559 จานวน 14 วัน เหลื อ 4 วัน
คิดเป็น 71%
3. ระดับค่า PM10 สูงสุดของปี 2559 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 26 มี.ค. 59)
ลดลงสูงสุดเหลือ 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2560 (วันที่ 24 มี.ค. 60)
4. พื้นที่เผาไหม้ทุกพื้ นที่ในจังหวัดเชียงใหม่จากปี 2559 จานวน 1,413,909 ไร่ ลดลงในปี
2560 มีพื้นที่เผาไหม้ จานวน 810,733 ไร่ คิดเป็น 43%
5. จับกุมดาเนินกับคดีผู้กระทาผิด ในช่วง 60 วัน จานวน 14 คดี
6. อากาศยานขึ้นลงได้ปกติ ไม่ล่าช้าหรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปัญหาหมอกควัน
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561 (ในช่วง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด)
1. ลดจานวนจุด Hotspot ลง 20% จากปี 60 (ปี 60 เกิด 609 จุด ปี 61 ต้องไม่เกิน 488 จุด)
2. พื้นที่เผาไหม้ลดลง 20% จากปี 60 (ปี 60 จานวน 797,053 ไร่ ปี 61 ต้องลดลงเหลื อ
37,643 ไร่)
ปัญหาจากปีที่ผ่านมา
1. การแกล้งจุดไฟเผาป่า
2. ความมั่นคงของรายได้
3. การของบประมาณท้องถิ่น
4. หมอกควันข้ามแดน
5. พื้นที่รอยต่อยังไม่ชัดเจน
6. ประชาคมการชิงเผา
กาหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การดึงฟืนออกจากไฟ”
1.1 การทาแนวกันไฟ มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร
1.2 การลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เผาไหม้ซ้าซาก
1.3 การทาปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และเศษวัชพืชที่เหลือจากการเกษตร
1.4 การกาจัดพืชริมทางทุกชนิด
1.5 ลาดตระเวนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ดึงไฟออกจากคน”
2.1 การสร้างความเข้าใจ
2.2 การสร้างจิตสานึก
2.3 การสร้างเครือข่าย
2.4 จัดประชุมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
2.5 กระจายกาลัง ทสม. อสม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชา”
3.1 การปลูกป่าในใจคน
3.2 ทาป่าเปียกกันไฟ
3.3 ปลูกป่าเพิ่มขึ้นจากโครงการต่างๆ/กล้าไม้ชุมชน/สร้างป่าสร้างรายได้
3.4 การทาฝาย
3.5 การปรับเปลี่ยนปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร
3.6 พัฒนาพื้นที่ด้วยโครงการปิดทองหลังพระ/โคกหนองนาโมเดล/แนวทางจากโครงการพระราชดาริ

5. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่
ความเป็นมา
1. นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 สั่ง ณ วันที่ 15 ตุล าคม 2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
เป็ น ประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ โดยมีผู้อานวยการสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผู้อานวยการสานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้มีคาสั่งที่ 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 เรื่ อง แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการขับเคลื่ อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานอนุกรรมการฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอนุกรรมการ และผู้อานวยการ
สานักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
3. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ และแนวทางการพิจารณาเมืองอัจฉริยะ รวมถึง
เร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ลักษณะ
1. ชุมชนอัจฉริยะ
(Smart Living)
2. ประชากรอัจฉริยะ (Smart
People)
3. พลังงานอัจฉริยะ (Smart
Energy)
4. คมนาคมอัจฉริยะ (Smart
Mobility)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลักษณะการเป็นเมืองอัจฉริยะ
คุณลักษณะเบืองต้น
ประชาชนมีสุขภาพดี
เมืองปลอดภัย
สิ่งอานวยความสะดวกรอบตัว
พลเมืองมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
การอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
พลังงานทางเลือก
ความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน
การเดินทางสะดวกปลอดภัย
ประสิทธิภาพการจัดระบบโลจิสติกส์
การแบ่งปันและการใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงาน
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ลักษณะ
5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart
Economy)

คุณลักษณะเบืองต้น
• ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
• เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ
• ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจ
6. การบริหารจัดการเมือง
• เข้าถึงบริการภาครัฐ
อัจฉริยะ
• พลเมืองมีส่วนร่วม
(Smart Governance)
• โปร่งใสตรวจสอบได้
7. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart • ดูแลรักษาทรัพยากร
Environment)
• การจัดการมลพิษ
• การรักษาสมดุลจากการพัฒนาเมือง
• ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามสภาวะแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ โดย
แบ่งเป็น 2 เกณฑ์หลัก ได้แก่
1. เกณฑ์เบื้องต้น ประกอบด้วย
1.1 ผู้มีสิทธิยื่นเพื่อรับการพิจารณา จะต้องเป็นนิติบุคคล
1.2 มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน
1.3 ผู้นาชุมชน/พื้นที่ให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว
1.4 ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
1.5 มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด
2. เกณฑ์ลักษณะเมืองอัจฉริยะ 7 ลักษณะ ได้แก่ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชากรอัจฉริยะ
(Smart People) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) เศรษฐกิจอัจฉริยะ
(Smart Economy) การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart Governance) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart
Environment) โดยต้องมีลักษณะเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 2 ลักษณะ ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะเป็นเกณฑ์บังคับ
แนวทางการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ
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๑. เจ้าของพื้นที่/ผู้ดาเนินโครงการพัฒนา (นิติบุคคล)
- จัดทาแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่
- ประเมินแผนเบื้องต้น (Self-Assessment)
- ยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับการประเมินการเป็น “เมืองอัจฉริยะ”
๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา/กลั่นกรอง การประเมินตามเกณฑ์ การเป็นเมืองอัจฉริยะ อย่างน้อย
๒ Smart โดยจะต้องมีด้านสิ่ งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นพื้นฐานบังคับ และพิจารณา
ประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะในภาพรวม ให้ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ และมีคณะทางานประเมิน
การเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่ละด้าน ๗ Smart โดยจะพิจารณาแผนแต่ละด้านให้ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เห็นชอบรายชื่อเมืองอัจฉริยะที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ รวมถึงประกาศเขตพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ออกเลขกากับ
เมืองอัจฉริยะ และมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
๔. เจ้าของพื้นที่ นาเลขกากับเมืองอัจฉริยะยื่นขอสิทธิการส่งเสริมการลงทุน
๕. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาให้สิทธิต่าง ๆ
เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ
1. ปี 2561 – 2562 (7 จังหวัด 10 พื้นที่) ได้แก่ กรุงเทพฯ (ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน และปทุมวัน)
ภู เก็ ต เชี ย งใหม่ (ถนนนิ ม มานเหมิ น ทร์ และมหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ) ชลบุ รี (อมตะนคร และแหลมฉบั ง)
ขอนแก่น ระยอง และฉะเชิงเทรา
2. ปี 2562 – 2563 (8 จังหวัด 15 พื้นที่) ได้แก่ ระยอง (เมืองการบินอู่ตะเภา และ EECi) ชลบุรี
(EECd ครอบคลุมพื้นที่ศรีราชา พัทยา และแหลมฉบัง) ปทุมธานี (เชียงรากน้อย) ชลบุรี – ระยอง (เมืองการเงิน)
3. ปี 2563 – 2565 มีเป้าหมายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 30 จังหวัด/พื้นที่ จากการจัดกิจกรรม City
Challenge
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 3 /2561 เมื่อวั นที่ 27
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเปิดโอกาสให้พื้นที่อื่นที่ไม่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายสามารถยื่นข้อเสนอเข้าขอรับ
การประเมินการเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ตามเกณฑ์การเป็นเมืองอัจฉริยะ

3) การขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project
ลาดับ
1

ประเด็น
การดาเนินงานที่ผ่านมา

รายละเอียด
• Smart city ของจังหวัดมีการดาเนินงานในหลายหน่วยงานมิได้เริ่มต้นจากศูนย์
• มีรายงานการวิจัยการเป็นเมืองอัจฉริยะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ซึ่งอาจนามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน Smart city ของจังหวัด
• จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ถู ก บรรจุ ในแผนเรื่ อ ง Smart city ของประเทศไทย โดยมี
เป้าหมาย 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พื้นที่นิมมานเหมินทร์
โดยต้องดาเนินการภายใน ปี พ.ศ.2561 - 2562 ให้เป็นรูปธรรม
• มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี แ ผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ฉ บั บ ที่ 12
โดยยุทธศาสตร์ที่ สาคัญ ด้านหนึ่ งคือ เรื่องนวัต กรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ท าให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ เรี ยกว่ า Smart CMU โดยเน้ น การใช้ พ ลั งงานทดแทน
ระบบมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้า การเปลี่ยนหลอด LED การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ให้การผลิตกระแสไฟฟ้า และน้าร้อน รวมถึงจัดการชีวมวลครบวงจร ตั้งแต่การ
แยกขยะ การกาจัด (Zero waste) รวมถึงระบบแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รองรับทั้งการ จ่ายเงิน ติดตามรถไฟฟ้า
• จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ ท า LOI (Letter of Intent) ด้ า น Smart city กั บ เมื อ ง
ซองนัม ประเทศเกาหลีใต้ และเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
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ลาดับ

ประเด็น

2

ความเห็นภาคประชาชน

3

ทาไมต้อง Smart Nimman

4

บริบทนิมมาน

5

ปัญหาของนิมมาน

6

การแก้ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้น

7

การมอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
• ขอบเขตของนิมมานครอบคลุมถึงบริเวณไหน ควรกาหนดบริบท
ให้แน่ชัด เพื่อให้เกิดการจัดการที่ชดั เจน
• ควรปลูกฝังในมิติของประชาชนหรือบุคคลให้เข้าใจในความเป็น Smart people
• ก่อนการเปลีย่ นแปลงให้เกิด Smart city ควรปรับให้เกิด Smart living แก่คน
ในชุมชนหรือพื้นที่ เช่น คนพิการรถเข็นอยากขึ้นรถบัสแต่ไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากไม่มีทางขึ้นที่รองรับผู้พิการ รวมถึงทางเท้าที่ไม่เอื้ออานวยในการใช้งาน
ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขก่อน
• มีการผลักดันโครงการในยุคท่านผูว้ ่าปวิณ โดยริเริ่มให้ Smart Nimman อยู่ใน
วาระหลักของ Smart city จังหวัดเชียงใหม่
• ย่านเศรษฐกิจของเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอย่างหลากหลาย
เกิดผลกระทบน้อยเมื่อภาวะเศรษฐกิจขึ้นหรือลง
• ร้านแต่ละร้านในพื้นที่มีจุดเด่นของตัวเอง
• การจราจรที่หนาแน่น คนในพื้นที่นารถเข้าไปในพื้นที่จานวนมากทาให้เกิดการ
กระจุกตัวและการจราจร
• กล้อง CCTV เสียหายในถนนทั้งเส้น
• ฝนตกน้าท่วม เนื่องจากมีทางระบายน้าทางเดียว
• ถนนมี 4 ช่องจราจรแต่ใช้งานได้สองช่องจราจร อีก 2 ช่องจราจรเป็นที่จอดรถ
• ย้ายเสาไฟฟ้าจากถนนนิมมานเข้าไปในซอยโดยจ่ายไฟ้ให้ถนนนิมมานในซอยแทน
ใช้เวลาดาเนินการ 2 ปีเริ่มเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป แต่อาจล่าช้าในประเด็น
ปัญหาผู้อาศัยบริเวณซอยที่ไม่ต้องการเสาไฟฟ้าปักริมรั่วบ้านและหน้าบ้าน
• มองในแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวว่าจะดาเนินการอย่างไร เพื่อให้คนใน
พื้นที่มีความสุข และประชาชนมีความสุข
• การออกแบบทางเท้า มอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• สายไฟฟ้าลงดิน มอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• CCTV ความปลอดภัย มอบ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
• Smart mobility มอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.ปุ่น)
• Application มอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ยุทธศาสตร์ Smart city มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ DEPA
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 25 อาเภอ
เพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะการพั ฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้อาเภอทั้ง 25 อาเภอ
ดาเนินการสารวจ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะการพัฒนาในพื้นที่
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง วิธีการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 โดยสามารถนามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาราคาพืชผลทางการผลิตตกต่า ไม่มีความแน่นอนส่งผลให้เกษตรมีหนี้สิน
2. ปัญหาการว่างงาน ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทาให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ส่งผลให้ประชาชนมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและขาดการพัฒนาทักษะของแรงงาน
4. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
4.1 ถนนมีส ภาพช ารุดทรุดโทรมโดยเฉพาะในฤดูฝนส่งผลให้ การคมนาคมยากล าบากเป็ น
อุป สรรคต่ อการเดิ น ทางและขนส่ งสิ น ค้าทางการเกษตร ท าให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรเสี ยหายและต้ นทุ น
ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น
4.2 แหล่งน้าระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่เป็นภูเขา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้าซึ่งไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง
4.3 ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะอาเภอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
4.4 ระบบขนส่งมวลชนขาดระบบขนส่งมวลชนที่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุม ซึ่งในพื้นที่
ห่างไกลยังขาดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
5. ปั ญหาขาดสร้ างการประชาสั มพั นธ์และการสร้างตลาดสิ นค้ าทางการเกษตร ผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน
(OTOP)
6. ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบกิจการค้าขาย
7. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ SMEs อย่างทั่วถึง

๒. ด้านสังคม
๑. ปัญหาการขาดการศึกษาของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีฐานะยากจนประกอบกับความ
ห่างไกลของพื้นที่ ทาให้ขาดโอกาสทางการศึกษา
๒. ปัญหาการให้บริการด้า นสุขภาพทางด้านการแพทย์ของภาครัฐ เนื่องจากมีพื้นที่ห่างไกลและ
ไม่ครอบคลุม
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๓. ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอบายมุขในพื้นที่ อาทิ ยาเสพติด การพนัน ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๔. ปัญหาการขาดแคลนน้าในการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ระบบสาธารณูปโภค
ยังไม่ครอบคลุม
๕. ปัญหาจากสื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชน ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่านิยม รวมไปถึงจารีตและประเพณีของท้องถิ่นนั้นค่อยๆ ถูกลบเลือนหายไป
๖. ปัญหาความขัดแย้ง ขาดความเสียสละและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
7. ปัญหาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดเสียหาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของทั้งประชาชนและสิ่งมีชีวิต และส่งผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติ อาทิ ปัญหา
น้าท่วม ดินโคลนถล่ม น้ากัดเซาะตลิ่ง ภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งโดยธรรมชาติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนั้นเกิดจาก
การกระทาของมนุ ษย์ซึ่งได้บุกรุกและตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่ รวมไปถึงกลุ่มนายทุนต่างๆ ที่เข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปั ญ หาการก าจั ด ขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เช่ น การไม่ มี พื้ น ที่ ในการทิ้ งขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม ทาให้ เกิดปั ญ หาในการบริห ารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ ส่ งผลให้ เกิดการทิ้งขยะไม่เป็นที่
รวมไปถึงส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
4. ปัญหาพื้นที่ซ้าซ้อนของประชาชนที่อาศัยที่พื้นที่สูงเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนและถูกต้อง
5. ปัญหาการขาดการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ
6. การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าของประชาชนและนายทุน ส่งผลให้ทรัพยากรและธรรมชาติเสียหาย
อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบนิเวศอีกด้วย

๔. ด้านความมั่นคง
๑. ปัญหาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๒. ปัญหาประชากรแฝงเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรแฝงจานวนมาก ส่งผลให้เกิดอาชญากรรม
การลักขโมยเป็นต้นส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
4. ปัญหาการตั้งสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย
5. ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
6. ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนและ
ประชาชนกับประชาชนให้มีความรักสามัคคีและความเสียสละให้แก่ชุมชน
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๕. ด้านการบริหารจัดการ
๑. ปั ญ หาการบริหารบุ คลากร และทรัพยากรในการบริห ารจัดการเช่นเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้ขั้นตอนในการดาเนินการต่างๆ นั้นเกิดความล่าช้า ไม่สะดวก ไม่ทั่วถึง รวมไปถึง
งบประมาณที่มีจานวนจากัดทาให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีการโยกย้ายของบุคลากร
ภาครัฐที่เกิดขึ้นบ่อยส่งผลให้การบริหารภาครัฐไม่มีเสถียรภาพ
๒. ปัญหาความโปร่งใส/การทุจริตของภาครัฐ
๓. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นของตน
รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาธารณะประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของประชาธิปไตย
๔. ปัญหาบุคลากรภาครัฐไม่สามารถสื่อสารภาษากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
5. ปัญหาสถานที่ราชการไม่พร้อม และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน

ประเด็นปัญหาความต้องการของพืนที่ 25 อาเภอ
อาเภอ
ประเด็นปัญหา
1. อาเภอเวียงแหง ๑. ด้านเศรษฐกิจ

2. อาเภอหางดง

๑.๑ ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้า
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน
๑.๒ ขาดระบบการบริหารจัดการเรื่องการตลาดแบบ
ครบวงจร
๑.๓ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ/ฝีมือ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ คุ ณ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/ผู้ พิก ารบางส่วนที่ยั ง
ไม่เข้าถึงระบบบริการภาครัฐ
๒.๒ คุณภาพด้านการศึกษาของเด็กบางคนยังไม่ได้รับ
การตองสนองตามหลักเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙ ปี
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ มีพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติซ้าซาก (ภัยแล้ง น้าท่วม)
๓.๒ ปัญหาพื้นที่ซ้าซ้อน (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ จานวนการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔.๒ กลุ่มคนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ลักลอบเข้าเมือง)
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ประชาชนบางหมู่บ้านยังเข้าไม่ถึงระบบบริการ
ภาครัฐ(พื้นที่ห่างไกล)
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ การว่างงาน
๑.๒ ด้านรายจ่ายมากกว่ารายได้
๑.๓ สูงอายุว่างงานและขาดรายได้
๑.๔ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
๑.๕ ต้นทุนการผลิตสูง

ความต้องการของประชาชน
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ที่เป็นระบบ
- การพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความชานาญ
ในการทางาน
- การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล
- การเข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ฟื้นฟูป่า
- จัดสรรพื้นที่ทากิน
- มาตรการจัดการกับผู้เสพและผูค้ ้า
- ควบคุมและป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
- เข้าถึงบริการภาครัฐ
- จัดหาอาชีพเสริม
- ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
- การมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
- เงินทุนในการนาไปประกอบธุรกิจ
- การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นปัญหา
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ดื่นเหล้า สูบบุหรี่
๒.๒ การพนัน
๒.๓ การแบ่งพรรคพวกและขาดความร่วมมือในชุมชน
ของชาวบ้าน
๒.๔ ขาดการสนับสนุนการทางานของชุดสายตรวจ
๒.๕ การจัดการในหมู่บ้านจัดสรรยังไม่มีคณ
ุ ภาพ
เท่าที่ควร
๒.๖ ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
๒.๗ เด็กรุ่งหลังห่างวัด ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาป บุญ

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาขยะในหมู่บ้าน
๓.๒ มลพิษทางอากาศ
๓.๓ ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ

๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ สภาวการณ์ระดับประเทศ จังหวัดส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชน
๔.๒ รณรงค์ประชาธิปไตย

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างจริงจัง
๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
สนับสนุนการทากิจกรรมจากัด
๕.๓ แหล่งที่อยู่อาศัยน้าท้วมขังโดยเฉพาะฤดูฝน
๕.๔ ไฟถนนดับบ่อย
๕.๕ น้าประปาไม่สะอาด ระบบกรองน้าไม่สมบูรณ์

3. อาเภอพร้าว

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
๑.๒ ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
ส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP)
๑.๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๑.๕ ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ความต้องการของประชาชน
- อบรมให้ความรู้
- กิจกรรมนันทนาการ
- ส่งเสริมอาชีพ
- รณรงค์ ละเลิก อบายมุข
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มสี ่วนร่วมของคนใน
ชุมชน
- ตั้งกรรมการหมู่บ้าน
- มีกิจกรรมในการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
- ชักชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมภายในวัด
- ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะชีวิต
ปฏิบัติตามวิถีพอเพียง
- เป็นชุมชนที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมทีด่ ี สะอาด
- รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์
- สร้างกฎระเบียบของชุมชน
- รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ
- ความรู้ในการกาจัดขยะอย่างถูกวิธีและ
เป็นระบบ
- ส่งเสริมการนาขยะมาทาเป็นปุย๋
- เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่างๆ
- มีการรณรงค์ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย
- มี ก ารทอดแทรกแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย
เมื่อมีการประชุมภายในหมู่บ้าน
- เสนอของบประมาณจากแหล่งอื่น
- ดาเนินการในส่วนที่ชุมชนสามารถทาเอง
ได้ก่อน
- สร้างพนังกั้นน้า
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามถนนอย่างทั่วถึง
- ระบบประปาที่สมบูรณ์
- ขุดลอกลาเหมือง
- สร้างรางระบายน้าถนนทุกสาย
- มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
- อบรมให้ความรู้เพิม่ ทักษะวิชาชีพ
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์
- ส่งเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร
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ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมการเพาะปลูกและผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย
- ส่งเสริมสินค้า OTOP
- สถานที่จาหน่ายสินค้าทางการเกษตรของ
หมู่บ้าน
- ร้านค้าสหกรณ์ชุมชน

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ น้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและทางการเกษตร
๒.๒ ประชาชนไม่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
๒.๓ ด้านสุขภาพ
๒.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๕ การให้การดูแลและให้ความสาคัญกับผู้ด้อยโอกาส
๒.๖ เกษตรกรไม่มีเอกสารที่ดินทากิน

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ไฟป่าและหมอกควัน
๓.๒ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ค วามรู้ ป ระชาชนให้ เกิ ด การ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ การลักลอบตัดไม้ทพลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๕ ขาดข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชที่มีในพื้นที่
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔.๒ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๓ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
๕.๒ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรภาครัฐ

4. อาเภอแม่อาย

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ความต้องการด้านแหล่งน้า
๑.๒ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า/ความยากจน
รายได้น้อย

- ต้องการมีน้าอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอด
ทั้งปี
- ต้ อ งการอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดกลางและฝาย
ขนาดเล็ก
- ก่อสร้างระบบประปาที่ได้มาตรฐาน
- มีน้าดื่มที่สะอาดเพียงพอ
- มีการออกตรวจสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด
- ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ติดเชื้อ
- ต้องการเอกสารสิทธิที่ดินทากิน
- มีการป้องกันปัญหาไฟป่า
- ลดปัญหามลพิษและหมอกควัน
- อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
- ปลูกจิตสานึกให้เอกชนและประชาชนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาป่า
- ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
- พัฒนาพื้นที่ต้นน้า
- มีการป้องกันและปราบยาเสพติด
- สร้างความปรองดอง
- สายตรวจร่วมตารวจ ปกครอง
- ส่งเสริมความรู้ให้แก่อปพร.
- สร้างความรู้ปลอดภัยในชุมชน
- การกู้ชีพ กู้ภัยในพื้นที่
- การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ประชาชนมีส่วนร่วม
- จาทาแผนชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้าน
- การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผู้นาชุมชน
- ขอรับ การสนับ สนุน การขุ ดลอกแหล่งน้ า
ที่ ตื้ น เขิน ปรับ ปรุงอ่า งเก็ บ น้ า การขุ ด สระ
ลาห้วย
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ความต้องการของประชาชน
- การสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้า การสร้างแก้มลิง
ฝายชะลอน้ าตลอดเส้ น ทางในล าคลอง
สายหลักและสายรอง
- การสร้างประตูเปิด – ปิด ลาน้ากก ลาน้าฝาง
- ความต้องการเส้นทางคมนาคมที่ต้องการให้
เกิ ดความเชื่ องโยงกั บถนนสายหลั กและสาย
รอง ประกอบกับบางเส้นทางที่มีสภาพชารุด
- ความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร
- ส่งเสริมการปลูกพื ชเศรษฐกิจที่หลากหลาย
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ลงทุนน้อย
ได้ผลผลิตมาก

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาที่ดินทากิน
๒.๒ ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย
๒.๓ ปัญหาความเสื่อมโทรมวัฒนธรรมประเพณี
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปั ญ หาการตั ด ไม้ ท าลายป่ า และการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และการบุกรุกที่สาธารณะ
๓.๒ ไม่มีที่ทิ้งขยะและระบบการกาจัดขยะที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
๓.๓ ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหายาเสพติด
๔.๒ ปัญหาการจัดการพื้นที่ชายแดน
๔.๓ ปัญหาอาชญากรรม

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน

5. อาเภออมก๋อย

- ต้องการเอกสารสิทธิ์ด้านที่ดินทากิน
- ต้องการสถานที่ออกกาลังกาย
- อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ภู มิ ปั ญ ญา และวัฒ นธรรม
ประเพณี
- เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นาพื้นที่เข้าไป
ตรวจสอบดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด
- ต้องการถังขยะและสถานที่กาจัดขยะในชุมชน
และมีระบบการกาจัดขยะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
- รั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ
ทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
- เจ้าหน้าที่ปราบปรามผู้ ค้าและผู้เสพอย่าง
จริ งจังโดยใช้ ม าตรการทางกฎหมายอย่ า ง
เด็ดขาด
- ต้องการให้ภาครัฐจัดหางบประมาณ วัสดุ
อุ ป กรณ์ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของ ชรบ.
หมู่บ้าน
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตารวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจตราอย่างจริงจัง
- ศึกษาดู งาน ฝึ กอบรม ให้ ความรู้ระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับการปฏิบัติงาน
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ งาน การบริ ห ารจั ด การ
พื้นที่ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นาชุมชน

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1. เส้นทางสัญจรที่ยากลาบาก ทาให้เป็นอุปสรรค - การปรับปรุงเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพ
ต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ทีด่ ี
1.2. การขาดแหล่งตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ของ
ประชาชนในพื้นที่

126
อาเภอ

ประเด็นปัญหา
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 เส้นทางสัญจรที่ยากลาบาก ส่งผลกระทบต่อการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขของประชาชน
ในพื้นที่
2.2 ประชาชนยังขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อาทิเช่น ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์
2.3 ประชาชนยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.4 ปํญหาเรื่องที่ดินทากินของประชาชน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าในพื้นที่
3.2 ปั ญ หาภัยแล้งในฤดูแล้ง และอุท กภัยน้าป่าไหล
หลากในฤดูฝน
3.3 ปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งยังมีบ่อยครั้ง
จากการเผาในที่โล่ง
4. ด้านความมั่นคง
4.1 พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นยังคงมีเป็นจานวนมาก
4.2 ผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่น กระจายอยู่ในแทบทุกหย่อมบ้าน

6. อาเภอแม่แจ่ม

5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การให้บริการประชาชนชนมีอุปสรรค เนื่องจาก
ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง
๑.ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาโครงสร้างพืนฐาน
๑.๑.๑ เส้ น ทางการคมนาคม เพื่ อ การขนส่ งทาง
การเกษตร และราษฎรใช้ สั ญ จร มี ค วามยากล าบาก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
๑.๑.๒ บางหมู่บ้านระบบประปาชารุดและขาดแคลน
เครื่องกรองน้าสะอาดไว้บริโภค
๑.๑.๓ ปั ญ หาการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในบางพื้ น ที่
หมู่บ้าน
๑.๒ ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ
๑.๒.๑ ขาดแคลนอาชี พ เสริ ม ทดแทนการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ โรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์รักษาโรค
เฉพาะทาง
2.2 ปั ญ หาความยากจนของราษฎรและปั ญ หาหนี้
นอกระบบ
๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาการบุกรุกและตัดไม้ทาลายป่า
๓.๒ ปัญหาหมอกควันไฟป่า
๓.๓ ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร

ความต้องการของประชาชน
- การปรับปรุงเส้ นทางสั ญจรให้ อยู่ในสภาพ
ที่ดี
- การขยายเขตไฟฟ้ า จัดหาแหล่งพลังงาน
ทดแทน และคลื่นสัญญาณโทรศัพท์

- การส่งเสริมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
ในพื้นที่
- การสร้างฝายชะลอน้าขนาดเล็กในพื้นที่

- การส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนการ
ปลูกฝิ่น
- การติด ตามผู้ ผ่านการบ าบัด อย่ างใกล้ชิด
มิให้กลับไปเสพซ้า
- การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งส ารองไฟภายในศู น ย์
ราชการประจาอาเภอ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทาง
การขนส่งทางการเกษตรที่ยากลาบากในพื้นที่
๗ ตาบล โดยเร่งด่วน
- การพัฒนาการชลประทานเพื่อการเกษตร
ได้ แ ก่ การสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก และ
ระบบฝายถาวร เพื่อให้มีน้าใช้ทาการเกษตร
ในฤดูแล้ง สามารถปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ต้องการให้มีแพทย์รักษาโรคเฉพาะทางใน
โรงพยาบาลในพื้นที่

- การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
- การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการ
ตัดไม้ทาลายป่า
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๓.๔ ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
๓.๕ การพัฒนาการชลประทาน ได้แก่ ฝายถาวร และ
อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
3.6 ปัญหาการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งมีความยากลาบาก
ในการเข้าพื้นที่และเป็นอันตรายในการดินทางเข้า
ถึงจุดเกิดเหตุเพื่อการระงับเหตุ
3.7 ปัญหาการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย ก่อให้เกิดปัญหา
โรคติดต่อในสัตว์ และโรคหนอนพยาธิ
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาภัยธรรมชาติ
๔.๒ ปัญหายาเสพติด
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ราคาผลผลิตตกต่า
๑.๓ การใช้สารเคมี
1.4 ปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก มีภูเขาสูงอยู่
ห่างไกลจากจังหวัด
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ขาดสวัสดิการผ้สูงอายุ
2.2 ปัญหาวัยรุ่น
2.3 ปัญหาสุขภาพประชาชน
2.4 ปัญหาความยากจน ประชาชนมีรายได้ที่ไม่แน่นอน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1. ปัญหาขยะในเขตชุมชนเมือง
3.2. ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

- การมีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
- การพัฒนาการชลประทานเพื่อการเกษตร
ได้ แ ก่ การสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก และ
ระบบฝายถาวร เพื่อให้มีน้าใช้ทาการเกษตร
ในฤดูแล้ง สามารถปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การแก้ปัญ หาความยากจนโดยใช้แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค และเกษตร
1.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และ
สินค้าการเกษตรแปรรูป

- การก่ อสร้ างแนวป้ อ งกั น หิ น ผาถล่ ม บ้ าน
แม่หลุ หมู่ที่ ๒ ตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม
- โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตภาค
เกษตรกรรม

- การมีสังคมที่อบอุ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การได้รับการบริการที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ
- ประชาชนสามารถมีรายได้ ลดรายจ่ายและ
ขยายโอกาสอย่างยั่งยืน
- ประชาชนมีแหล่งน้าและระบบชลประทานที่
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ด้านเกษตรและอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี
- ส่งเสริม ให้ มี ก ารผลิ ต และจาหน่ ายสิ น ค้ า
เกษตรปลอดภั ยเพิ่ ม มากขึ้ น อย่างต่อ เนื่ อ ง
และป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร
อย่างเป็นระบบและครบวงจร

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี แ ละปลอดภั ย อย่า ง - มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต
ยั่งยืน
และทรัพย์สิน
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2.2 ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
2.3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

- เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
มีจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การฟื้นฟู อนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
4.3 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณะที่ดี
5.3 เสริมสร้างสานึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

9. อาเภอแม่ออน

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ถนนเพื่อการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
ทาให้การลาเลียงผลผลิตไม่สะดวก ล่าช้าโดยเฉพาะในฤดูฝน
1.2 ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่า ต้นทุนการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น และที่ดินในการเพาะปลูกมีจานวนจากัด
1.3 ขาดน้าในการทาเกษตร
1.4 ภาคสินค้าและบริการในระดับพื้นที่ ขาดการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งด้านเงินทุน การตลาดและ
การบริหารจัดการ ทาให้ไม่สามารถแข่งขันได้
1.5 ขาดการส่เสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจอย่างครบวงจร
1.6 ขาดการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว ยังไม่
เป็นที่รู้จัก
1.7 เกษตรกรขาดความรู้ วิธีการลดต้นทุน การเพิ่ ม
ผลผลิต

- ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
- เพื่ อ ให้ เกิ ด การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษ์ และธรรมชาติอย่างเป็นระบบ
- ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
- สามารถคุ ม ปั ญ หายาเสพติ ด ไม่ ให้ ส่ งผล
กระทบต่อประชาชน
- ประชาชนได้รับการป้ องกัน การบรรเทา
และฟื้ น ฟู ส าธารณภั ย และอุ บั ติ เหตุ อ ย่ า ง
เป็นระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของภาครัฐ
- ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
จากการใช้บริการสาธารณะ
- ประชาชนมีเข้าใจในการดาเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย มีความสมานฉันท์ ลดความ
ขัดแย้ง และมีส่วนร่วมทางการเมือง
- ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง และการเลี้ยงสัตว์
ที่ถูกต้องมีหลักอนามัยที่ดี
- ต้ อ งการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายใน
ตาบลออนกลางเป็นที่รู้จักเป็นแหล่งสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถท ารายได้ เข้ า สู่ ต าบล
และเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
- ต้อ งการส่ งเสริม อนุ รัก ษ์ ศิล ปวัฒ นธรรม
ชนเผ่าของหมู่บ้านและตาบลไว้
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง/ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ า
คลองส่งน้าระบบรางระบายน้า ฝาย พนังกั้นน้า
ลาเหมือง ฝาย
- พั ฒ นาและส่ งเสริมเกษตรกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
- หาแหล่งน้าเพิ่ม ขุดลอกอ่าง ลาห้วย ไม่ให้
ตื้นเขิน รองรับน้า ให้ได้ปริมาณมากขึ้น
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ประเด็นปัญหา
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ระบบไฟฟ้าพื้นฐานยังไม่ทั่วถึง
2.2 มีพื้นที่ทับซ้อนเขตป่าสงวนกับที่ดินทากินของ
ประชาชนทาให้ไม่สามารถออกโฉนดได้
2.3 ด้านการศึก ษา การศึ กษาในระดั บก่อ นวัยเรีย น
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์และการเรียนที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับการพัฒนาการตามวัย
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.2 ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาวิกฤติหมอกควัน
3.3 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนา หรือปรับปรุงให่เป็นที่รู้จัก
3.4 ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มถู ก บุ ก รุ ก
ท าลายเพิ่ ม มากขึ้ น ซื้ อ ขายที่ ดิ น ขาดมาตรการควบคุ ม
ทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ วิถีชีวิตชุมชน

๑0. อาเภอแม่ริม

4. ด้านความมั่นคง
4.1 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
4.2 ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น เนื่องจาก
ค่านิยม การเลียนแบบทีผ่ ิดๆ
4.3 ปัญหาแรงงานต่างด้าว และการขยายครอบครัว
ต่างด้าวในชุมชน
4.4 ปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม และความคิดเห็น
แตกแยกทางการเมือง
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
1.2 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
1.3 ด้านการท่องเที่ ยวยั งไม่ได้รับ การสนับ สนุ นจาก
ทางภาครัฐเท่าที่ควร ทั้งในด้านงบประมาณและการบริหาร
จัดการ
1.4 การรวมกลุ่ ม อาชี พ ไม่ เข้ ม แข็ ง ขาดการบริ ห าร
จัดการที่ดี การดาเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ขาดงบประมาณ
สนับสนุนและขาดเงินทุนหมุนเวียน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 คนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ผิด ๆ ซึ่งส่งผลให้วัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามกาลังจะถูกทาลาย
2.2 มีปัญหาในเรื่องประชากรแฝงเป็นจานวนมาก ทา
ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคระบาด ฯลฯ
2.3 ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
๒.4 การเข้าถึงบริการของภาครัฐ

ความต้องการของประชาชน
- ต้องการมีศูนย์เรียนรู้ประจาตาบลในการ
ส่งเสริมความรู้ท างการเกษตรในด้านต่างๆ
เพื ่อ เป็น การต่อ ยอดในการสร้า งอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
- ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกาลังกาย
เพื่อทาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- อบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อพัฒนาเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
- ให้มีการกาจัดขยะอยางเป็นระบบ
- ให้มีการจัดเก็บขยะในชุมชน
- ให้มีแนวทางในการใช้ประโยชน์พื้นทีป่ ่าสงวน
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์แและฟื้นฟูธรรมชาติ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
- สร้างจิตสานึกและปลูกฝัง ให้กับหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่
- ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้ อง
CCTV เพื่ อ ให้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิต และ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชน
เพื่อลดการก่ออาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ
- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในชุมชน
- ประชาชนมี ค วามต้ อ งการให้ ท างภาครั ฐ
เข้าไปส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ
พร้อมทั้งจัดหาตลาดหรือก่อตั้งร้านค้าชุมชน
ขึ้น เพราะในพื้นที่อาเภอแม่ริม เป็นพื้นที่ที่
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมาก
- ควรมีการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ทั้ งงบประมาณ
และความรู้ ด้ า นการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังป้อมยาม
จุดตรวจภายในหมู่บ้าน
- การแก้ ไ ขปั ญ หาและข้ อ พิ พ าทในเรื่ อ ง
เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากินของประชาชน
- จัดทาโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ในการ
ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ หน่ ว ยแพทย์ เคลื่ อ นที่
ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นปัญหา
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก ทาลาย
3.2 แหล่งน้าตามธรรมชาติ มีสภาพตื้นเขิน ในฤดูแล้ง
ประชาชนจะขาดแคลนน้ าส าหรั บ อุ ป โภคบริ โภค และ
การเกษตร
3.3 ประชาชนในพื้ น ที่ ไม่ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
3.4 เกษตรกรมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีเป็นจานวนมาก
ทาให้เกิดสารพิษตกค้าง ทาให้ดิน เสื่อมสภาพ ขาดความ
อุดมสมบูรณ์
4. ด้านความมั่นคง
4.1 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
4.2 สืบเนื่องจากปัญหาในเรื่องมีประชากรแฝงในพื้นที่
เป็ น จานวนมาก ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ อาชญากรรม
และการลักขโมย
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 มี งบประมาณสาหรับ การพั ฒ นาไม่เพี ย งพอต่ อ
ความต้องการของประชาชน
5.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากทางภาครัฐมี
ความล่าช้ า ท าให้ ก ารด าเนิ น โครงการต่ าง ๆ เกิ ดความ
ล่าช้า เช่น โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะได้
ดาเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูฝน การดาเนินโครงการจะล่าช้าและมีปัญหา
5.3 การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารงานกั บ
เทศบาล
5.4 ประชาชนไม่มีความเข้าใจในระบบการบริหารงาน
ของเทศบาล ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาในด้ านการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และการรับบริการ

๑๑. อาเภอเมือง
เชียงใหม่

๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 มาตรฐานคุณภาพสินค้าค่อนข้างต่า
1.2 เงินทุนมีน้อย ขาดแคลนแหล่งเงินทุน
1.3 การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในระดับชุมชน/
หมู่บ้านยังมีน้อย เมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งหมด

ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการใช้
สารกาจัดศัตรูพืช หรือการใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาติ
ทดแทนการใช้สารเคมี
- จัด ให้ มี การประชาสัม พั น ธ์เสี ย งตามสาย
ทั้งภายในหมู่บ้านและองค์กร จัดกิจกรรม/
โครงการ รณรงค์การคัดแยกขยะในชุม ชน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน
เพื่อปัญหามลพิษและลดการเผาขยะในชุมชน
- เพิ่ ม มาตรการในด้ า นการรั ก ษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการดูแลสอดส่ องการลักลอบ
จาหน่ายยาเสพติด และการก่ออาชญากรรม
ในพื้นที่
- จั ด อบรม พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน
เทศบาลในด้านความรู้ ระเบี ยบ กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด
- ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการ
บริหารจัดการ ระบบงาน และการให้บริการ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ และ
สิทธิที่ประชาชนพึงจะได้รับ
- ส่งเสริมการพัฒนาเรื่องกระบวนการทางาน
และระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจ
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง รวมถึ งการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การค้ า การบริ ก าร
และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร
การคมนาคมและการขนส่ง ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญ หาความ
ยากจนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การควบคุมโรคติดต่อเป็นไปด้วยความยากลาบาก - พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย
เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จิตใจ และสติปัญญาโดยมุง่ เน้นให้เกิดพัฒนา
และผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่ยอมเปิดเผยตัว
ทางด้ า นคุ ณ ธรรมควบคู่ ไปกั บ การพั ฒ นา
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ความต้องการของประชาชน

2.2 ปัญหาสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ที่มาอาศัยอยู่ ความรู้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เป็นจานวนมาก
และความสงบสุขของชุมชน รวมถึงการให้
การสงเคราะห์ แ ก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในสั ง คม
ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุ รักษ์ศิ ลปวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมล้านนา
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ราษฎรส่วนมากขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์และ - อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหามลพิษ น้าเสีย ขยะ
3.2 มีการบุกรุกที่สาธารณะ เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะสมบัติของ
ราษฎรไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย จึ งบุ ก รุ ก ที่ ส าธารณะ ล าเหมื อ ง แผ่นดิน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการ
สาธารณะ ที่ธรณีสงฆ์ โบราณสถานและแหล่งศิลปกรรม บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
3.3 ปัญหาน้าเน่าเสีย มีการปล่อยน้าเน่าเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งป ระห ยั ด และคุ้ ม ค่ า
ลงแม่น้าลาคลอง โดยเฉพาะคลองแม่ข่า ทาให้ราษฎรที่ใช้ สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อย่าง
น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้รับผลกระทบ
ยั่งยืน
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคง
4.1 มี ก ารบุ ก รุ ก ตั ด ไม้ ท าลายป่ า และครอบครองที่ - เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
สาธารณะ และเขตป่าไม้เพิ่มมากขึ้น
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขจัดการ
4.2 ปัญหายาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดในเยาวชน แพร่ระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบแรงงาน
และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต่างด้าว แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ราคาญ
4.3 มีการอพยพแรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่อาเภอเมือง และบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
เชียงใหม่ เป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดปั ญ หาอาชญากรรม แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
และการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
4.4 ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย
หรือจงใจละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะด้านการจราจร และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย
4.5 มีผู้กระทาความผิด กลับไปกระทาผิดซ้ามีจานวน
มากขึ้น เช่น ด้านยาเสพติด
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
5.1 ปัญหาเสถียรภาพด้านการเมือง การปกครองของ - พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริม
ประเทศ ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
5.2 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง องค์พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เพื่อให้
และการบริหารจัดการภาครัฐ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและ
5.3 การให้บริการและปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ใช้สิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ยั งไม่ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล และขาดการตรวจสอบจาก พัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ประชาชนและสังคม
ภายใต้ ห ลัก ธรรมาภิ บาล เพื่ อ ให้ เกิด ความ
โปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ
จากประชาชนและสังคมโดยรวม
1. ด้านเศรษฐกิจ
- เนื่องจากถนนในหมู่บ้านหลายแห่ง ยังประสบปัญหา
เป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนสัญจรไปมาเดินทางไปประกอบ
อาชีพขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวกและ
ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
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2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ผู้ สู ง อายุ ข าดสถานที่ ใ นการด าเนิ น กิ จ กรรม
ทั้ งกิ จกรรมส่ งเสริม สุ ขภาพอนามั ย กิจ กรรมด้านอาชี พ
การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ต.เทพเสด็จ
2.2. เนื่ อ งจากล าเหมื อ งสาธารณะในพื้ น ที่ ตื้ น เขิ น
มีวัชพืชปกคลุมกีดกันทางเดินน้า
2.3 เนื่ อ งจากประชาชนในหมู่ บ้ า นยั งมี น้ าส าหรั บ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ
2.4 บริเวณหน้าวัดภูมิทัศน์ไม่สวยงามน่าดู
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 เนื่อ งจากล าเหมื อ งในพื้ น ที่ ถูก น้ าเซาะพั งทลาย
หลายแห่ง
3.2 ปั ญ หามลพิ ษ จากการเผาศพส่ งผลกระทบต่ อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ในหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนหลายๆ จุ ด ยั งขาดความ
ปลอดภัยทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน
4.2 ด้ ว ยสถานการณ์ ด้ า นยาเสพติ ด ในปั จ จุ บั น
มีแนวโน้มจะกลับมาและทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบ
กั บ สภาพปั ญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ และปั ญ หาสั งคมที่ มี อ ยู่
มีส่วนก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดซึ่งผู้เสพยาเสพติดมีอยู่ทุก
เพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มแรงงาน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของคนในสังคม
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้น้อย อีกทั้งยังมีคนว่างงาน
1.2 ผลผลิตของพืชผลทางการเกษตรตกต่าเนื่องจาก
สภาพอากาศ การเกิดโรคระบาดปัญหาการขาดแคลนน้า
ทาการเกษตร และต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
1.3 การคมนาคมขนส่งยากลาบากในการสัญจรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาชาวบ้านในพื้นที่อยากมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครอบครัว
๒.๒ ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพและโรคภั ย ไข้ เจ็ บ รวมทั้ ง
สวัสดิการด้านสาธารณสุข
2.3 ปัญหาครอบครัว ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการถูกทอดทิ้ง
2.4 ปัญหาสุขภาพ โรคติดต่อโรคระบาดในชุมชน
2.5 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
2.6 ขาดการจัด ตั้ งและพั ฒ นาแหล่ งการเรีย นรู้ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแคบ และเกิดอุบัติเหตุบ่อย

ความต้องการของประชาชน

- อยากให้มีร้านค้าชุมชน เพื่อขายสินค้าราคาถูก
คุณภาพดีให้กับผู้ที่มรี ายได้น้อย
- อยากให้มีงบประมาณในการสนับสนุนสินค้า
ภายในชุมชนหรือธุรกิจ SME
- ก่อสร้างถนนภายในตาบล ให้มีการสัญจร
ไปมาได้สะดวก ให้ครอบคลุมทั่วทั้งตาบล
- จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน
เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ให้กับคน
ในชุมชน
- อยากให้มีเครื่องเล่นสนามหรือสวนสาธารณะ
ไว้สาหรับเป็นที่ออกกาลังกายของคนในชุมชน
- รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท าแผน/ก าหนด
แนวทางในการสงเคราะห์ ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ผู้ สู งอายุ ผู้ ป ระสบปั ญ หาสั งคมทั้ งในด้ า น
การศึกษา การพัฒนาอาชีพการเข้าถึงปัจจัย
การยังชีพ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรม
ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ความต้องการของประชาชน
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้
มาตราฐานมีความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปั ญ หาหมอกควัน ไฟป่ า รวมทั้ งฝุ่ น ละอองจาก
การ ลักลอบเผาขยะ ใบไม้ในพื้นที่
๓.๒ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าในการทาการเกษตร
๓.๓ ปัญหาเรื่องขยะภายในชุมชน
3.4 ประชาชนขาดการมี ส่ ว นร่ วมในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 เกิดน้าเสียจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

- อยากให้มีการปลูกจิตสานึกให้กับคนในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- อยากให้มีฝายชะลอน้าสาหรับชุมชนในการ
ทาการเกษตร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น
- อยากจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในการผลิตและ
บริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาเรื่องการแบ่งพรรคพวก ไม่มีความสามัคคี - อยากให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม หรื อ รณรงค์
ในชุมชน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
๔.๒ ปัญหาเรื่องยาเสพติด และอบายมุขในพื้นที่
สามัคคีป รองดอง รวมทั้ งมี ส่วนร่วมในการ
ปกป้องสถาบันที่สาคัญของชาติ
- ติ ด ตั้ ง กล้ อ ง CCTV ภายในจุ ด เสี่ ย งเพื่ อ
ป้อ งกัน ปั ญ หาเรื่อ งยาเสพติ ด และป้ องกั น
ปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ปัญหาเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น
- อ ย าก ให้ม ีก ารฝึก อ บ รม เพื ่อ พัฒ น า
๕.๒ ปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านด้า นการ
5.3 ปัญหาไม่มีฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เป็นปัจจุบัน ป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์
ทาให้ยากในการควบคุมและกากับดูแล
ซับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ
- อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนในการทา
กิจกรรมของคนในชุมชน
- ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลแรงงานต่าง
ด้าวในพื้นที่
๑๔. อาเภอแม่แตง ๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่าและไม่แน่นอน - มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
๑.๒ เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม - ราคาพืชผลทางการเกษตรที่สูงขึ้น
๑.๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนด้านการ - ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้และ
ท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ทักษะในการประกอบอาชีพ
๑.๔ ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
- พัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
๑.๕ ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีไม่เพียงพอ - ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน
- ต้นทุนทางการผลิตต่าลง
- ต้องการให้มีตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร
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๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ประชาชนไม่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
๒.๒ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการดูแลสงเคราะห์
๒.๓ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของในที่ดินทากิน
๒.๔ ผู้สูงอายุถู กทอดทิ้ งให้อ ยู่เพี ยงลาพังเพราะบุ ต ร
หลานต้องไปประกออาชีพอื่น
๒.๕ ปั ญ หาน้ าเพื่ อการอุ ป โภคและเพื่ อ การเกษตรมี
ไม่เพียงพอ
๒.๖ ด้านสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ การบุกรุกพื้นที่ป่า
๓.๒ ปัญหาหมอกควันไฟป่า
๓.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๓.๔ ประชาชนขาดจิตสานึกและความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3.5 มีปัญหาเรื่องขยะและน้าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่ น
เหม็นราคาญ
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔.๒ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๓ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนในชุมชนในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
๔.๔ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ
๕.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ

ความต้องการของประชาชน
- ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
- เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุให้มากขึ้นให้เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ
- ต้องการเอกสารสิทธิที่ดาทากิน
- ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมและสร้างกิจกรรมยามว่างให้ผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง
- จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรให้มีเพียงพอ
ตลอดปี
- มีน้าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
- การเข้าถึงบริการทางการแพทย์
- ความรู้ในการป้องกันละเฝ้าระวังการติดเชื้อ
จากโรคระบาดตามฤดูกาล
- ป้องกันการบุกรุกทาลายป่าและทรัพยากร
ธรรมชาติ
- พื้นที่ป่าและป่าชุมชนมีระบบนิเวศที่สมดุล
- ป้องกันปัญหาไฟป่า
- ลดปัญหามลพิษและหมอกควัน
- ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
- ประชาชนมี จิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนเกิ ด
ความตระหนั ก ในการหวงแหนอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
- ปราบปรามพื้นที่ปลูกฝิ่น
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมดไป
- ต้องการให้มีกล้องบันทึกภาพ CCTV ในจุด
เสี่ยงของหมู่บ้าน
- เจ้ าหน้ า ที่ รั ฐให้ ค วามส าคั ญ ในการรั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น
- ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐในการแจ้ง
เบาะแสยาเสพติด
- มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
- ภาครัฐเข้าควบคุมการเข้า - ออก นอกพื้นที่
ของแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย
- เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ออกตรวจตราเพื่ อ ปกป้ อ ง
ปรามการกระทาผิดของแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์
- บุคลากรภาครัฐทางนอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริ ห ารจั ด การขององค์ ก รอยู่ ภ ายใต้
หลักธรรมาภิบาล
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ความต้องการของประชาชน
- ผู้นาท้องที่ มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่
- ทุกภาคส่วนทีการบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

๑๕. อาเภอ
สันป่าตอง

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๑.๒ ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
๑.๓ ปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร
๑.๔ ปัญหาการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาด้านยาเสพติด
๒.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๓ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
2.4 ปัญหาราษฎรในพื้นที่ไม่มเี อกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ ปัญหาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ ปัญหาด้านพลังงานทดแทน
3.4 ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้า เพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค บริโภค
3.5 ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย และมลพิษจาก
สถานประกอบการฟาร์มสุกร, ฟาร์มไก่
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ
๔.๒ ปัญหายาเสพติด
๔.๓ ปัญหาขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค บริโภค
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
๕.๒ ปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๑๖. อาเภอสะเมิง

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปั ญ หาโครงสร้างพื้ น ฐานเพื่ อ รับ รองการพั ฒ นา
ด้านการขนส่ง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค การเกษตรและ
การท่องเที่ยว
๑.๒ ปัญหาการพัฒนาสินค้าทางภูมิปัญญาและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1.3 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า

- ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน เส้นทาง
คมนาคม เพื่ อ นใช้ ในการสั ญ จรและขนส่ ง
สินค้าทางการเกษตร
- พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเช่ น โบราณสถาน
เวียงท่ากานและหนองสะเรียม
- สร้างอาชีพและรายได้
- ต้องการให้มีการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
- ต้ อ งการให้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
- ต้องการให้ส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน
- ต้องการเตาเผาขยะชีวมวล
- ต้องการให้มีการส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากร
ในพื้นที่ เช่นป่าไม้
- ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้สถานประกอบ
การนาสิ่งปฏิกูลไปต่อยอด เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน
- สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
- สร้างระบบประปาหมู่บ้าน
- ต้องการให้มีการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
- ต้องการสร้างระบบประปาและเจาะบ่อดาล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสานึก
ของประชาชนในการดารงชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตย
- ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ
ด้านจริยธรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี
- ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายใน
อาเภอให้มีความสะดวก
- พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานเพื่ อ รับ รองการ
พั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สาธารณู ป โภคการ
เกษตรและการท่องเที่ยว
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ความต้องการของประชาชน
- การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
- จัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาความเลื่อมล้าของสังคม
๒.๒ ปัญหาการศึกษาของประชาชน
๒.๓ ปัญหาด้านสุขภาพ
2.4 การไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาเรื่องความรู้ การปลูกจิตสานึก การอนุรักษ์
ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์ แบบมีส่วนร่วมของชุมชนให้คงอยู่และยั่งยืนโดย
การบูรณาการของทุกภาคส่วน
3.2 การขาดแคลนแหล่งน้าอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร

๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย ภาครัฐ
และภาคเอกชนในการสร้างความเข้มแข็งและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งให้
การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

- ลดความเลื่อมล้าของสังคม และสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการรัฐ
- ส่งเสริม และสนับ สนุน ให้ป ระชาชนได้รับ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมตาม
ศักยภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมทุกระดับ
- มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
- ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
และปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เข้มแข็งในการบริการจัดการ ดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้า การสร้างแก้มลิง
ฝายชะลอน้ าตลอดเส้ นทางในล าคลองสาย
หลักและสายรอง
- บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและเสริม สร้ างชุม ชนให้ มี
ความมั่นคง สงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เป็นสังคม
สงบร่วมเย็น
- ส่ งเสริ ม ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ /และหรื อ ให้
รางวั ล ตอบแทนคุ ณ ความดี แ ก่ ป ระชาชน
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการ
- สนับสนุนค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับ
ประชาชน

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้
ประชาชนมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการทางานให้เกิด
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
- กิจกรรมโครงการที่มาจากแผนชุมชนได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ขาดการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่
เป็นระบบด้านการท่องเที่ยว
๑.๒ ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นที่องค์การของ
ประชาชนในพื้นที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๑.๓ ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้ประกอบการ
และบุคคลากรภาคธุรกิจ
๑.๔ ขาดแรงงานทางด้านการเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ บุคลากรและสถานที่ด้านงานบริการสุขภาพไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒.๒ ความรุนแรงของปัญหาเด็ก เยาวชนและผูส้ ูงอายุ
ที่เป็นภาระพึ่งพิงทางสังคม
๒.๓ ขาดการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากภูมิปญ
ั ญา
และปราชญ์ท้องถิ่น
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสานึกแก่
ประชาชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ ขาดมาตรการที่จริงจังและชัดเจนในการควบคุม
ป้องกัน และแก้ปัญหามลพิษ
๓.๓ มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดเป็นปัญหาที่
ต่อเนื่อง
๔.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและ
เอกชนไม่ถูกนามาใช้ในการพัฒนา
๕.๒ ระบบข้อมูลสารสนเทศของอาเภอยังขาด
ประสิทธิ ภาพในการนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง
๕.๓ ระบบงานประชาสัมพันธ์ขาดประสิทธิภาพ
๑๘. อาเภอแม่วาง ๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งในระบบและนอกระบบ
๑.๒ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายครัวเรือน
๑.๓ ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
๑.๔ ปั ญ หาราคาสิน ค้ามีต้น ทุน การผลิด ที่เพิ่ มขึ้นแต่
ราคาจาหน่ายลดลง

๑๗. อาเภอ
เชียงดาว

- การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้า งพื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า น้าประปา

- ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจิ ต สาธารณ ะ
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ศักยภาพ

- การอนุรักษ์ฟื้นฟูและลดข้อขัดแย้งในการ
ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

- บูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและ
ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อแก้ไขปัญหา
- พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว

- ขยายเวลาชาระหนี้ทั้งในและนอกระบบ
- ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
ข้าว หอมหัวใหญ่และลาไย
- เอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
- ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมในพื้นที่ งานฝีมือ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ประเด็นปัญหา
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาขาดน้าสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
๒.๒ ถนนและระบบคมนาคมภายในหมู่บ้านไม่สะดวก
โดยเฉพาะหน้าฝน
๒.๓ การหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างถิ่น ทั้งที่ เนื่องจาก
มีคนต่างถิ่นมาซื้อที่ดินในพื้นที่
๒.๔ ขาดความสนใจด้านการศึกษาเนื่องจากมีปัญหา
ความยากจน
๒.๕ ปัญหาการแพร่ระบาดของยากเสพติดในพื้นที่

๑๙. อาเภอ
สันกาแพง

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาตัดไม้ทาลายป่าและปัญหาหมอกควันไฟป่า
ในฤดูแล้ง
๓.๒ ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ผลิตสินค้าด้านหัตถกรรมและสินค้า ด้านการเกษตร
ผู้ป ระกอบการด้ านการท่ อ งเที่ ย วของอ าเภอสั น ก าแพง
ยังขาดองค์ความรู้ด้านการตลาด
๑.๒ เกษตรกรต้องการเพิม่ มูลค่าเพิ่มของ ผลิตผลทาง
การเกษตร
๑.๓ อ าเภอสั น ก าแพงยั งขาดการพั ฒ นา โครงสร้า ง
พื้นฐานสาคัญๆ เพื่อตอบสนองการ ดารงชีวิต การเกษตร
กรรมการท่องเที่ยว
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ อ าเภอสั น ก าแพงมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ มี ผู้ สื บ ทอด
ภูมิปัญญาด้านการหัตถกรรม และการเกษตร
๒.๒ อาเภอสันกาแพงมีปัญหาการขยายตัว ของชุมชน
เมืองและหมู่บ้านจัดสรรก่อให้ เกิดความบกพร่องในการ
รัก ษาความมั่ น คงภายใน มี ปั ญ หาด้ านการจั ด การขยะ
ปัญหาน้าท่วม และปัญหาในการควบคุมโรคติดต่อ

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ มี ปั ญ หาหมอกควั น ไฟป่ า ในฤดู แ ล้ ง
๓.๒ การขาดแคลนน้าในฤดู แ ล้ ง

ความต้องการของประชาชน
- ปรับปรุงติดตั้งซ่อมแซมประปาหรือระบบ
กรองน้าสาหรับบริโภค
- ปรับ ปรุงซ่ อมแซมถนนและพั ฒ นาระบบ
คมนาคมในหมู่ บ้ า นให้ มี ค วามพร้ อ มและ
สะดวกในการสั ญ จรและขนส่ ง ผลผลิ ต
ทางการเกษตร
- เร่ งรั ด การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น เพื่ อ
ป้องกันการซื้อขายหรือบุกรุกที่ดิน ป่าต้นน้า
- สร้ า งจิ ต ส านึ ก และกระตุ้ น สร้ า งความ
ตระหนักในด้านการศึกษาให้แก่ราษฎร
- ส่งเสริมและสนับสนุน และสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่
- รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บรรจุ ภั ณ ฑ์ และการประชาสั ม พั น ธ์ แ ก่
ผู้ประกอบการด้านงาน หัตถศิลป์
- รับ การส่งเสริม และพั ฒ นาองค์ความรู้ด้าน
การตลาด การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ การพัฒ นา
บรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ แก่เกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย
- ต้ อ งการสร้ า งเครื อ ข่ า ยคนรุ่ น ใหม่ ที่ มี
ความสนใจในการทางานด้านหัตถศิลป์ และ
เกษตรกรรม เพื่ อพั ฒ นาภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ น
ให้มีความร่วมสมัย
- ต้ อ งการการแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการ
ขยายตั ว ของหมู่ บ้ า นจั ด สรร โดยเฉพาะ
ปัญหาน้าท่วมขัง
- ต้ อ งการให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษา
ต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
- สร้ า งความตระหนั ก และความเข้ า ใจ
ร่ ว มกั น ของชุ ม ชนในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
หมอกควันไฟป่า
- เตรียมแหล่งน้าสารองเพื่อ ใช้ในฤดูแล้ง

๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ด้วยความที่อาเภอสันกาแพงกาลัง พัฒ นาไปเป็ น - ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า ง
สังคมเมืองแบบเต็มตัว จึงมีปัญหาการระบาดของยาเสพติด เข้มงวด
๔.๒ มีสถานบริการเกิดขึ้นใหม่เพิ่มมากขึ้น และเริ่มมี - ให้มีการจัดระเบียบสถานบริการ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นด้วย
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๒0. อาเภอสารภี

ประเด็นปัญหา
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ อาเภอสันกาแพงเป็นอาเภอที่มีจานวน ประชากร
มาก ทาให้การให้บริการโดยภาครัฐ ในบางครั้งยังบกพร่อง
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ สินค้าอุปโภคและบริโภคประจาวันและราคา
อาหารมาก รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
๑.๒ ขาดการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว
ขาดการพัฒนา
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ การอพยพย้านถิ่นฐาน
๒.๒ อัตราการป่วยโรคติดต่อ
๒.๓ ปัญหาอบายมุขในพื้นที่
๒.๔ การบุกรุกทีส่ าธารณะ แม่น้าปิง
2.5 จัดหาเครื่องออกกาลังกาย
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ขาดผูด้ ูแลสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3.2 การระบายน้าไม่สะดวก เกิดน้าท่วมขัง เน่าเหม็น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การระบาดของยาเสพติดและปัญหาต่างด้าว
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ บุคลากรไม่เพียงพอกับการบริการประชาชน
๕.๒ ปัญหาความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายของ
ประชาชนและกาตีความของกฎหมาย

๒๑.อาเภอ
ดอยหล่อ

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่สูง
1.2 สินค้าการเกษตรบางช่วงราคาตกต่า ไม่มีมาตรการ
แก้ไข หรือส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
1.3 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
1.4 โครงสร้างพื้นฐานบางพื้นที่ยังต้องได้รับการ
ปรับปรุง หรือก่อสร้าง เช่น ระบบของน้า, ถนน เป็นต้น

ความต้องการของประชาชน
- ปรับ ปรุงการให้ บ ริก ารที่ มี ความรวดเร็ ว
และอานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
- ต้องการให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค
และบริโภคไม่ให้มีราคาที่สูงมากและเพียงพอ
ต่อค่าครองชีพ
- ต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบมี ก าร
พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
- ให้หน่วยงานสาธารณสุขและชุมชนแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
- ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนดาเนินชีวติ
บนวิถีพอเพียง
- ต้องการให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
- ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์และปรับปรุง
ภูมิทั ศน์ ต้น ยาง เพื่อ ให้เป็ นเอกลั กษณ์ ของ
อาเภอสารภีสืบไป
- ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
- ต้องการให้ภาคราชการได้ดาเนินการกวาด
ล้ า งอาชญากรรม ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า ว
ที่มาสร้างปัญหาในพื้นที่และแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้หมดสิ้นไป
- เนื่ อ งจากติ ด ต่ อ ราชการท าให้ เกิ ด ความ
ล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอควรเพิ่ม
บุคลากรให้เพียงพอกับการบริการ
- ต้องการให้รัฐแก้ไขปัญหา
- การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ภาคเศรษฐกิจและภาค การเกษตรเช่นถนน
ระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค
- การส่งเสริมและพัฒนาทักษะและช่องทาง
การประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ
OTOP SMEs
- การแก้ไขปัญ หาและยกระดับราคาสินค้า
เกษตรเช่นข้าวโพดลาไย หอมแดง เป็นต้น
- การยกระดับจัดระเบียบและพัฒนาสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วให้ ท รงคุ ณ ค่ า แ ล ะ มี เส น่ ห์
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ความต้องการของประชาชน
น่ า มาเยื อ น เช่ น ผาช่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระ
พิฆเนศวัดพระธาตุดอยน้อย เป็นต้น

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 จานวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
2.๒. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีการใช้เวลาว่างอย่างไม่
เหมาะสม – ติดเกมส์ ติดอินเตอร์เน็ท
2.๓ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2.๔ ปัญหาเสพสารเสพติด

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ขาดแคลนน้า
3.2 หมอกควันไฟป่า
3.3. ปัญหาขยะ
3.4 ที่ดินทากิน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหายาเสพติด
4.2 การบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน

5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การบริการภาครัฐเชิงรุกยังขาดประสิทธิภาพ
5.2 วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการบางอย่างไม่มี
ความพร้อม หรือบางอย่างชารุดเสียหายและขาดแคลน
5.3 งบประมาณในการบริหารจัดการภาครัฐไม่เพียงพอ

๒๒. อาเภอ
จอมทอง

๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปั ญ หาปั จจั ย ต้ น ทุ น ทางการผลิ ต สิน ค้าทางการ
เกษตรไม่เพียงพอ ได้แก่ ค่าแรง วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์
1.2 ปัญหาขาดช่องทางและตลาดกลางจาหน่ายสินค้า
1.3 ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่มีจานวนมากส่งผล
ให้แรงงานในพื้นที่ตกงาน
1.4 ปัญ หาสินค้าทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด
1.5 ปั ญ หาเกษตรกรมี รายได้ล ดลงเนื่ อ งจากปั ญ หา
ภัยแล้ง

- การส่ งเสริ ม การพั ฒ นาโดยคงอั ต ลั ก ษณ์
ล้านนา
- การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและโอกาสทางการ
ศึกษาและส่งเสริมการศึกษาในทุกช่วงวัย
- การพั ฒนาและส่งเสริมความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
- การเตรี ย มความพร้ อ มการเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุ
- การเสริม สร้างความเข้ ม แข็ งของสถาบั น
ทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน วัด
- การแก้ไขปัญหาสังคมเช่นปัญหายาเสพติด
ปัญหาเด็กและเยาวชน
- การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
- การจัดหาที่ดินทากิน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
- การแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยบูรณาการด้าน
ความมั่นคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
พื้นที่
- การส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐที่ทั่วถึง
สะดวก และรวดเร็ว
- การเตรียมความพร้อมระดับองค์กรและพัฒนา
รองรับประชาคมอาเซียน
- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
- ส่งเสริมและพัฒนา และบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทุกด้าน
- สร้ า งความมั่ น คงในอาชี พ และรายได้
ในระดับครัวเรือน และชุมชน
- พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม สื บ สาน และอนุ รั ก ษ์
การผลิตผ้าฝ้ายทอมือ และสร้างมูลค่าผลผลิต
- พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการประกอบอาชี พ
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน

141
อาเภอ

ประเด็นปัญหา
1.6 ปัญหาการอนุรักษ์/สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไปในการผลิตสินค้าโอท็อป เช่น การทอผ้าฝ้าย
ทอมือ การทอผ้า ตีนจกจอมทอง การตัดกระดาษ การจักสาน
เป็นต้น
1.7 ปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจท่ องเที่ ยวเป็นคนนอก
พื้นที่ ขาดความตระหนักและความรับผิดชอบในการพัฒนา
และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ทัง้ เชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม
1.8 ขาดการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประชาชนในพื้ น
ให้มีส่วนร่วมในการทาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
1.9 ปั ญ หาสถานประกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว ไม่ มี
ใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย
1.10 ปัญหาด้ านสื่อ และการใช้ภาษาของผู้ ประกอบ
ธุรกิจท่องเที่ยวในพืน้ ที่เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.11 ปัญหาขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลและส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
1.12 ปัญหาการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบการ
ให้ทาตัวเป็น เจ้าบ้านที่ดี ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร รถโดยสารในพื้นที่
1.13 ปั ญ หาด้านสุขอนามั ย การักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท่องเที่ยว
1.14 ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การเพิ่มขึน้ ของปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่มีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาครอบครัว
2.2 ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มอายุคน เช่น ผู้สูงอายุ
มีจานวนมากขึน้ ทาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ปัญหา
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว
2.3 ปัญหาประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดมากขึ้น และ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อในพืน้ ที่มีจ้านวนเพิ่มขึน้
2.4 ปัญหาด้านการศึกษา เกิดค่านิยมในการส่งบุตร
หลานไปศึกษานอกพื้นที่
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ทา
กินในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าต้นน้า
3.2 ปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเช่น ภัยแล้ง
และอุทกภัย
3.3 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว
3.4 ปัญหาการขาดระบบการบริหารจัดการน้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3.5 ปัญหาหมอกควันไฟป่า และปัญหาการลักลอบเผา
ป่าเพื่อหาอาหารและของป่า
3.6 ปัญหาการทาลายระบบนิเวศน์

ความต้องการของประชาชน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีวิต
- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนา
- ส่ ง เสริ ม สื บ สาน และอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เสริม สร้างความเข้ มแข็ งของสถาบั น ทาง
สังคม
- สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่ ง เสริ ม การน าภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหาเสพติดในพื้นที่
4.2 ปัญหาภัยคุกคามจากผู้คา้ และผูเ้ สพยาเสพติด
4.3 ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

๒๓. อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา

๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว และราคาต้นทุน
การเพาะปลูกสูงเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล
1.2 ประชากรส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ตลอดทั้ งปี จึ งต้ อ งใช้ น้ าส าหรับ เกษตรกรรมตลอดทั้ งปี
การเริ่มเข้ามาประกอบการ/ธุรกิจของนายทุนต่างถิ่น
1.3 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้น ๑ A ทาให้มีพื้นที่
ทากินและที่อยู่อาศัยจากัด (เอกสารสิทธิ์)
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การหลั่งไหลของความเจริญ และวัฒ นธรรมจาก
ภายนอกชุมชน
2.1 ถนนคมนาคมระหว่างหมู่ บ้ าน/ต าบลส่ ว นใหญ่
เป็ น ถนนดิ น ลู ก รั ง ในฤดู ฝ นเดิ น ทางสั ญ จรยากล าบาก
เนื่องจาก อปท.ในพื้ นที่มีงบประมาณจากัด และการขอ
งบประมาณยากลาบากสาเหตุจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน
2.3 ปั ญ หาด้ า นการเข้ า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
สุขภาพอนามัย
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ดิ น ไม่ เก็ บ กั ก น้ า ท าให้ มี ปั ญ หาเรื่ อ งน้ าอุ ป โภค
บริโภค
3.2 ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า

๒๔. อาเภอ

ความต้องการของประชาชน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้างความเข็มแข็งให้ประชาชน
- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้ประชาชน
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
เพื่อการขนส่ง การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
- พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค การเกษตร
และการท่ อ งเที่ ย วการพั ฒ นาสิ น ค้ า และ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพ
- จัดทาระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุม
- จัดทาฝายต้นน้าเพื่อรักษาป่าต้นน้าในระยะยาว
- ลดความเหลื่ อ มล้ าของสั งคม และสร้ า ง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- ส่งเสริม และสนับ สนุน ให้ป ระชาชนได้รับ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมตาม
ศักยภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต

- ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ
และปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งผลิตและค้ายาเสพติด - มุ่งบูรณาการด้านความมั่นคงและส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหา
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 พื้นที่อาเภอกัลยาณิวัฒนาทั้งอาเภออยู่ในเขตป่า - แก้ไขกฎหมายป่าไม้
สงวนแห่งชาติ จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆ ได้ และ
การของบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ก็มีอุปสรรคในขั้นตอน
ของระเบียบกฎหมาย
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปญหาเสนทางในการขนสงพืชผลทางการเกษตร - การปรับปรุงถนน เพื่อการคมนาคม และ
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๒๕. อาเภอฮอด

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน

1.2 ปญหาพื ชผลทางการเกษตรมีแ นวโนมลดต่าลง
เรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
1.3 ชองทางการจาหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย
1.4 กลุมผลิตสินคา และผลิตภัณฑตางๆ ยังไมเข้มแข็ง
และไมสามารถแขงขันทางการตลาดได
1.5 ปญหาแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาขายแรงงาน
1.6 ปญหาผลผลิ ต ทางการเกษตรไมไดคุ ณ ภาพกั บ
สินค้าที่ตลาดตองการ
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปญหาขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรับรองการ
พัฒนาในอนาคต
2.2 ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งประชาชนยัง
ไมเห็นความสาคัญของการดาเนินงานดานตาง ๆ
2.3 ปญหาดานคมนาคม
2.4 ปญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค บริโภค
2.5 ปญหาการไฟฟาสองสวางในหมู บ าน ท าให
ไมปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
2.6 ปญหาดานสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย ปญหา
ด้านการดูแลในครอบครัวปญหาโรคไขเลือดออก
2.7 ปญหาดานการศึ กษา สถานศึกษามีจานวนเด็ ก
ลดลง ประชากรในพื้ น ที่ มี ค วามยากจน มี เกณฑเรี ย น
ต่ากว่าหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปญหาหมอกควันและไฟปา
3.2 การลักลอบตัดไมทาลายปา เพื่อปลูกพืช
3.3 ปญหาขยะมูลฝอย ดานสถานที่กาจัดขยะ
มลภาวะเปนพิษ นาเนาเสีย
3.4 ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะของชาวบาน
3.5 ปญหาภัยธรรมชาติ (อุทกภัย และภัยแลง)
3.6 ปญหาสิทธิในที่ดินทากิน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปญหาแพรระบาดยาเสพติด เกิด จากการอยากรู
อยากลอง เลียนแบบ
4.2 ปญหาการลั ก ลอบขนยาเสพติ ด เนื่ อ งจากพื้ น ที่
ติดชายแดน
4.3 ปญหาอาชญากรรม การลักขโมย
1. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาความยากจน
๑.๒ ปัญหาการกระจายรายได้
๑.๓ ปัญหาที่ดินทากิน
๑.๔ ปัญหานายทุนปล่อยเงินกู้
๑.๕ ปัญหาภัยธรรมชาติ
๑.๖ ปัญหาการขนส่งและคมนาคม

การขนส่งสินค้า ให้ดีขึ้น
- มีแหล่งน้าสาหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
อย่างเพียงพอ
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว

- มีแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภคอุดมสมบูรณ์
และพอเพียงสาหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
- ลดความเหลื่ อ มล้ าของสั งคม และสร้ า ง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- ส่งเสริม และสนับ สนุน ให้ป ระชาชนได้รับ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมตาม
ศักยภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การปรับปรุงถนน เพื่อการคมนาคม และ
การขนส่งสินค้า ให้ดีขึ้น

- จั ดท าแนวกัน ไฟ ปละจัด ชุด ลาดตระเวน
ไฟปา
- บรรเทาปั ญ หาภั ย แล้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ปี
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถประกอบอาชี พ ในด้ า น
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ได้ในทุกฤดูกาล

- การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลของการใช้
สารเสพติดให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล
- การเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายของ
แรงงานต่างด้าว
- การพัฒ นาขีด ความสามารถของคน
ครอบครัวและชุมชน
- มี ก ารพั ฒ นาระบบตลาด สร้ า งเวที ก าร
เรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพ
- มี ก ารสารวจจัด สรรที่ ดิน ท ากิ น การออก
เอกสารสิทธิ์
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ประเด็นปัญหา

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปัญหาคุณภาพการศึกษา
2.2 ปัญหาการว่างงาน
2.3 ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ
2.4 ปัญหายาเสพติด
2.5 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
2.6 ปัญหาเรื่องที่ดินทากิน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
3.2 ปัญหาป่าไม้ถูกทาลาย
3.3 ปัญหาทรัพยากรแหล่งน้า
3.4 ปัญหาการคมนาคมและการจราจร
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหาการถูกฉ้อโกง เอารัด เอาเปรียบและ
การถูกรังแก
4.2 ปัญหาชีวิตและครอบครัวที่ไม่อบอุ่น เกิดความ
แตกแยก
4.3 ปัญหาความมั่นคงในชุมชนการถูกคุมคามทาง
วัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 ปัญหาการออกเสียง การประชาคม และการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
5.3 ปัญหาการเมืองการปกครองของผู้นาชุมชน

ความต้องการของประชาชน
- มีการสารวจเส้นทางและปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้ ส ามารถสั ญ จรไปมาในการขนส่ ง
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- การได้รบั การศึกษาทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา
- การบังคับใช้กฎหมายให้เยาวชนเรียนให้
จบตามหลักสูตรที่รัฐฯกาหนด
- การจัดการนัดพบแรงงาน การประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานต่าง ๆ
- การสอดส่องดูแลจากทางราชการ
ตลอดจนให้ความคุ้มครอง
- การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนการป้องปรามผู้ทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่ และการทิ้งขยะและของเสียลงแม่น้า
- การป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้
ทาลายป่า การเผาป่าที่เป็นแหล่งต้นน้าธรรมชาติ
- การให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในด้าน
สิท ธิมนุ ษ ยชน การดารงชีวิตการประกอบ
อาชีพ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวั นให้
ปลอดภัยประชาชนอยู่ดีมีสุข ไม่ถูกหลอกลวง
- การมีผู้ให้คาปรึกษา ศูนย์บรรเทาทุกข์ต่างๆ
เพื่ อสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนการใช้
ชีวิตร่วมกั นอย่างมีค วามสงบสุขของคนใน
ครอบครัว
- ความต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ประเมินสถานการณ์ของชุมชนโดยกาหนด
วิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิดร่วมตัดสินใจดาเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาของชุมชน ผ่านกระบวนการชุมชน
- การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับ
ระบบการเมืองการปกครองการใช้หลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- การได้มีบทบาทในการออกเสียงลงประชามติ
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานโครงการต่ า งๆ
จากรัฐบาลสู่ชุมชน หมู่บ้าน อย่างแท้จริง
- ความต้องการให้ผู้นาชุมชน มีความเข้มแข็ ง
ยุติธรรม เป็นผู้นาที่ดี เป็นที่พึ่งให้กับคนใน
หมู่บ้านชุมชนที่ดี
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ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงใหม่
ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๕ ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
รอบปี พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการตามแผนพัฒ นาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การรักษาความมั่นคงและความสงบ โดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดาเนินโครงการภายใต้
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดในแต่ละประเด็น ซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
ตาราง : โครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประเด็นการพัฒนา

ผลผลิต

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่
สากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ
รวม

ด้านเศรษฐกิจ

จานวน
โครงการ
3

ด้านเศรษฐกิจ

๔

7,804,600

ด้านสังคม

3

8,114,500

ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความ
มั่นคงและความสงบ

5

53,860,600

๑

45,169,000

งบประมาณ
106,551,300

10,000,000
231,500,000

ตาราง : โครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประเด็นการพัฒนา

ผลผลิต

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม
สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG
Model
ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ด้านเศรษฐกิจ
(การท่องเที่ยว)

จานวน
โครงการ
2

งบประมาณ
220,028,000

ด้านเศรษฐกิจ
(การเกษตร)

2

1,535,400

ด้านเศรษฐกิจ

1

1,227,100

146
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ประเด็นการพัฒนา

ผลผลิต

การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมือง (การค้าและการลงทุน)
แห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
(SMS &Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City,
Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
การลงทุน ของภาคเหนือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
(การค้าและการลงทุน)
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ด้านทรัพยากร
การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 6
ด้านการรักษาความ
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับ
มั่นคงและความสงบ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และด้างสังคม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ
รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

3,653,900

4

68,632,200

4

26,540,600

14

10,000,000
331,617,200

ในภาพรวมจะเห็นว่า โครงการตามแผนพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนงบประมาณเน้นหนัก
ในด้านเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า/
การลงทุน และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รองลงมา ได้แก่ โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งครอบคลุมการพัฒ นาแหล่งน้า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การฟื้นฟู ระบบนิเวศ/อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ การจัดการขยะ/พลังงาน เป็นต้น ลาดับ ที่สาม ได้แก่ โครงการด้านความมั่นคง ซึ่งครอบคุลมการสร้าง
ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน และการป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หายาเสพติด และล าดับ สุ ดท้ าย ได้แก่ โครงการด้านสังคม ซึ่งครอบคลุ มถึงการพั ฒ นาความ
เข้มแข็งของครอบครัว /ชุมชน การส่ งเสริมศาสนา/วัฒ นธรรม/ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น การยกระดับ การศึกษา
แรงงานและสาธารณสุข การพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
ทบทวนประเด็นการพัฒนาจังหวัด และได้ปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดครอบคลุม
ทุกมิติ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาสาคัญในพื้นที่ และขับเคลื่ อนประเด็นการพัฒ นาจังหวัดที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเพิ่มเติมเป็น 6 ประเด็นการพัฒนาให้ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
จังหวัดเชียงใหม่มีผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ และเพื่อสร้าง
การเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตัวชี้วัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีการเติบโตในทางบวก
กล่ าวคือ จ านวนนั กท่ องเที่ ย ว ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ ที่ 10,820,564 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 อยู่ ที่
0.36 % และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 109,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561
อยู่ที่ 1.33 % เป็นผลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักยัง ชาวไทยร้อยละ 70
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และเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 30 จึงทาให้จานวนสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวมักมีความอ่อนไหวสูง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ก็จะส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง ในช่วงเวลาอันสั้น

ทีม่ า : ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ การพัฒ นาทางด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่แล้ ว ในประเด็น
การพัฒนาที่ 1 จังหวัดได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการและ
อานวยความสะดวกในการเดิน ทาง การท่องเที่ยว และการขนส่ งสิ นค้า โดยการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน
เชื่อมโยงเส้นทางพื้นที่ในจังหวัด ระหว่างอาเภอ ตาบลหรือชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากเชื่อมโยง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชน เพื่อกระจายรายได้และลดการกระจุกตัวของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตเมืองเขียงใหม่ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่ได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมภายใต้
โครงการดังกล่าว อาทิ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดพระธาตุดอยน้อย อาเภอดอยหล่อ โครงการ
พระราชดาริห้วยตึงเฒ่า อาเภอแม่ริม น้าตกห้วยทรายเหลือง อาเภอจอมทอง เป็นต้น
การดาเนินโครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้แก่
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการ ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่ อนโครงการร้อยใจรักษ์
จั งหวัด เชีย งใหม่ เป็ น การส ารวจ ประเมิน ศัก ยภาพชุม ชนที่มี ความพร้อ ม 4 ชุมชนน าร่อง เพื่ อขั บเคลื่ อ น
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยอบรมบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการทาท่องเที่ยว
ชุมชน ประโยชน์ของการทาท่องเที่ยวชุมชน การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี จัดทา
เส้ น ทางเชื่ อมโยงการท่ อ งเที่ ย ว ขั บ เคลื่ อ นโครงการร้ อยใจรัก ษ์ จั งหวัด เชีย งใหม่ และประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวตามโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทาให้ชุมชนในพื้นที่โครงกำรร้อยใจ
รักษ์ได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวได้
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- กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อส่งเสริม
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสารวจ ประเมินศักยภาพชุมชนที่มีการ
ปลูกชากาแฟ 5 อาเภอ นาร่องเพื่อพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยว โดยอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ผ่านการ
ประเมินศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อบรมพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการการ
ท่องเที่ยวเชิงชาและกาแฟเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ การจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชา
และกาแฟเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
อบรมการตลาดและการวางแผนการตลาด ด้านการสร้างแบรนด์และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟ ซึ่งจะทาให้เกิดเครือข่ายกลุ่มธุรกิจการท่ องเที่ยวชา
และกาแฟที่เข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒ นาการท่องเที่ยว นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ประชาชนในพื้นที่มีงาน มีรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
 โครงการส่ งเสริ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย วของจั งหวั ด เชี ย งใหม่ และอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยพัฒ นาและปรับปรุง
เส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวตามอาเภอต่างๆ
 โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในชุมชนจากการจัดกิจกรรมนันทนาการและก่อให้เกิดรายได้แก่ป ระชาชนในท้องถิ่น ได้ดาเนิน
กิจกรรม ดังนี้
- จัดงานงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44 ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7- 9
กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ บริ เวณเชิ งสะพานนวรั ฐ ลานอเนกประสงค์ ข่ ว งประตู ท่ า แพและสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 วัน โดยโครงการดังกล่าวส่งผลในการสร้างภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ ย วของจั งหวัดเชีย งใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชน/ผู้ ประกอบการด้านการท่องเที่ ยว
สร้างแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เพิ่มสูงขึ้น
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2 การส่ งเสริม การเกษตร การผลิต สิน ค้า ชุ มชน การค้ า การลงทุ น
สู่สากล ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อดาเนิ นการยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสร้าง
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม
โดยในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ย งใหม่ พบว่า ภาคเกษตรขยายต่ อ เนื่ อ ง จากสภาพอากาศที่
เอื้ออานวยในช่วงเพาะปลูก ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ตามวัตถุดิบภาคเกษตรที่ดีต่อเนื่องและ
การส่งออกที่เติบโต
การดาเนินโครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้แก่
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ ได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดาริ
เป็ น การรวมรวมพัน ธุ์พืช เศรษฐกิจ เขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ ณ โครงการเกษตร
วิช าญาตามพระราชดาริ ต. โป่ งแยง อ.แม่ริ ม จ. เชียงใหม่ และอบรมเกษตรกรในการจัดทาฐานเรียนรู้พืช
เศรษฐกิจเขตหนาว
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- กิจ กรรมส่ งเสริ มการเพิ่ม มูล ค่าสิ น ค้าปศุสั ตว์ให้ แก่เกษตรกรในพื้น ที่โครงการหลวงและ
โครงการพระราชดาริ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
หลวง และฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ส่งเสริมเพิ่มทักษะ
การผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
- กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้า
เมื อ งงาม ต าบลท่ า ตอน อ าเภอแม่ อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ การปลู ก ไม้ ผ ลคุ ณ ภาพ
ปลู กพื ช ผั กปลอดภั ย และการแปรรู ป ผลผลิ ตทางการเกษตรและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ แก่ เกษตรกรในพื้ น ที่
โครงการร้อยใจรักษ์
ซึ่ งการด าเนิ น โครงการกิ จ กรรมดั งกล่ า ว จะเป็ น การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรในพื้ น ที่
โครงการพระราชดาริของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดทักษะและพัฒนาการผลิตสินค้าทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
ได้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่การผลิตพืชระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร โดยฝึกอบรมเทคโนโลยีอารักขาพืชโดยชีววิธีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ส่งเสริม
การใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อปรับพฤติกรรมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับมาตรฐานความปลอดภัย ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
พืชปลอดภัย เกษตรกรผู้นา smart farmer สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
 โครงการเสริ ม สร้ างนวั ตกรรมการผลิ ตอั จฉริ ยะในอุ ตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand
Food Valley to Smart Industry 4.0) กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร
เชิงนวัตกรรมและธุรกิจ เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยการจัดสัมมนา
เชิ งปฏิ บั ติ การ (Workshop) การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ /การสร้ างตราสิ นค้ าและพั ฒ นาแบรนด์
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ/สร้างศักยภาพด้านการตลาด
รวมถึ งจั บคู่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ กั บ นวั ตกรรมเพื่ อยกระดั บผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ มี มู ลค่ าสู งขึ้ น จัดเวที เพื่ อพบปะ Big brother
น าผู้ ป ระกอบการพบปะกั บ สถานประกอบการหรื อ องค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทางธุ รกิ จ (Big brother)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และจัดแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งจะทาให้
ผู้ ประกอบการและวิสาหกิจผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้ รับการพั ฒ นาโดยใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และได้รับโอกาสการเชื่อมโยงตลาดมากยิ่งขึ้น
 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่ งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
มิเอะ ประเทศญี่ปุ่น (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter) กิจกรรมขยายโอกาสทาง
การตลาดและความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการค้า การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น (MieThai Innovation Carnival 2020) เป็ น การจั ดประชุ มระดมสมองเพื่ อวางแผนการจั ดกิ จกรรม Mie - Thai
Innovation Carnival 2020 สั มมนาชี้ แจงกิ จกรรมและคั ดเลื อกวิสาหกิ จเพื่ อเข้ าร่วมกิ จกรรม จ านวน 50
กิจการ รวมถึงจัดฝึกอบรมด้านการสร้างแนวทางทางการตลาดและเครือข่ายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และการค้า
การลงทุน ร่วมกับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดมิเอะ และจัด
งาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม และเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจจากการขยายโอกาสทางการตลาดและความร่วมมือการ
ยกระดับอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
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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
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
การด าเนิ น โครงการส าคั ญ ที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจั ง หวั ด ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้แก่
โครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขภาพ และพัฒนาครอบครัว และชุมชน
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ส าหรับ ผู้ สู งอายุ อายุ ๕๐ - ๕๙ ปี จั ดมหกรรมวันผู้ สู งอายุ แห่ งชาติ ประจาปี ๒๕63 และการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ ายชุมชนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของ
สังคม ในการรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพ
กายและใจในกลุ่มผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุสามารถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่

เป็นการ
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั ว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสามารถขยายผลลงไปสู่
ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ สร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญในการน้อมนาแนวทางตามพระราชดาริฯ ในทุกมิติ มาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันของประชาชน
ในพื้นที่ สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานการสนองพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) และระบบติดตามการดาเนินงาน รวมถึงระบบรายงานการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการน้อมนาหลักการทรงงาน
ตามพระราชดาริฯ มาใช้ในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่จังหวัดได้ดาเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว
- กิจกรรมอบรมเกษตรกรสู่การพึ่งพาตนเอง
- กิจกรรมส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมขับ เคลื่ อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริห น่ว ยงานทางการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่
- กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- กิจกรรมการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ จานวน 25 อาเภอ
- กิจกรรมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดแสดงนิทรรศการผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
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 โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) เป็ นกำรวำงแผนและสนับสนุนกำรสืบสำน รักษำ ต่อยอด โครงกำรอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมอนุรักษ์/
รักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรฟื้นฟูพืชประจำท้องถิ่นสำคัญพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรดำเนินงำนตำมแนวโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อศึกษำเรียนรู้และอนุรักษ์
พัน ธุกรรมพืช ที่ ยั่ งยื น ตลอดจนให้ เด็กและเยำวชนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พั นธุกรรมพื ช และทรัพยำกร
ธรรมชำติ รักษำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย ซึง่ กิจกรรมที่จังหวัดได้ดาเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ดังนี้
- กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิ จ กรรมจั ด แสดงผลการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ของสถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
- กิ จ กรรมติ ด ตาม รวบรวมข้ อ มู ล สรุ ป ผลการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็น การพัฒ นาที่ 4 การส่ง เสริม และพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มให้
สมบูร ณ์โ ดยใช้เ ทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อป้อ งกัน และฟื้น ฟูท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสร้ า งระบบการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในรู ป แบบของเครื อ ข่ า ย
เพื่อให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ วมในการใช้ป ระโยชน์และแก้ไขปั ญ หาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และ
สร้างจิตสานึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสียและพลังงาน
การดาเนินโครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้แก่
 โครงการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพดิ น กิ จ กรรมป้ อ งกั น การพั ง ทลายของพื้ น ที่ ต ลิ่ ง ริ ม น้ า
เป็ น การก่ อ สร้ างเขื่ อ นป้ อ งกั น ตลิ่ งริ ม แม่ น้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การพั งทลายของดิ น และการกั ด เซาะของแม่ น้ า
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ประโยชน์บริเวณหลังเขื่อน
ป้องกันตลิ่งในด้านการออกกาลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดทากิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น และ
สร้างรายได้จากกิจกรรมต่างๆ
 โครงการจั ด หาและพั ฒ นาแหล่ ง น้ า เป็ น การด าเนิ น โครงการเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ภัยแล้งและน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาแหล่งน้าใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภค
บริโภค เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดีขึ้น โดยดาเนินกิจกรรมจัดหาและสนับสนุน
แหล่งน้าต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ปรับปรุงคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตาบลป่าแดด
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถเก็บกักน้าแม่ข่าไว้ในลาน้าช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนการพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม ช่วยในการระบายน้าป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ด้านทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ สามารถรักษา
ระบบนิเวศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ในลาคลองแม่ข่าน้อยให้ดีขึ้นได้
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• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของท่องเที่ยว สร้าง
โอกาสเพิ่มรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ปลอดภัย
จากสภาวะมลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ ป่าและที่โล่งในจังหวัดเชียงใหม่และมลพิษหมอกควันลดลง
ปริมาณขยะมูลฝอยและเศษวัชพืชจากการเกษตรถูกจัดการอย่างถูกวิธี
• โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสนับสนุนชุมชน ในการ
สร้างป่า เพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างฝายชะลอน้า สนับสนุนกล้าไม้ให้
ชุมชน เพื่อสร้างป่าและเพิ่มรายได้ และส่งเสริมการปลูกหวาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้าให้สามารถมี
แหล่งน้า และเป็นแหล่งสร้างอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ และสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าในจังหวัดได้
• โครงการพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างองค์ความรู้
สู่ ก ารเป็ น หมู่ บ้ า นเชิ งนิ เวศตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ในชุ ม ชน
เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานองค์ความรู้ท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้าน และถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็ นการพั ฒนาที่ 5 การเสริมสร้ างความมั่น คง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ซึ่ งวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อสร้ างชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง สั งคมเมื อ งปลอดภั ย และสงบสุ ข และพื้ น ที่ ช ายแดน
มีความมั่นคง สงบสุข
การดาเนินโครงการสาคัญที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้แก่
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อควบคุม
และลดปัญหายาเสพติดให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 25๖3 และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในเกณฑ์สูงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น พึงพอใจต่อการดาเนินการลดและควบคุมปัญหายาเสพติดของจังหวัด
รวมถึงการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบล
และหมู่บ้าน ให้ เกิดการร่วมคิดร่วมทา ซึ่ งจะส่งเสริมให้ เกิดความสามัคคี และจะพัฒ นายกระดับชุมชนเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุด และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยดาเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพื่อให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ของ 5 อ าเภอชายแดน ฝึ ก อบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภั ยหมู่บ้ าน (ชรบ.) ในพื้น ที่อ าเภอชายแดน
สนับสนุนด่านตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบนาเข้ายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฏหมาย
ตามแนวชายแดน ของอาเภอชายแดน 5 อาเภอ ส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลั งมวลชน
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
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โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
เพื่ออานวยความปลอดภัยทางถนนแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาและอานวยความปลอดภัย เส้นทางต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด และ
ระหว่างจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว


สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะทางานติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปสาระสาคัญได้ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ
1) เป็นโครงการที่สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
2) เป็นโครงการที่ตอบสนอง/แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
3) เป็นโครงการที่กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ห้วงเวลาดาเนินการ ความจาเป็น
เร่งด่วน ความสาคัญ รวมถึงอธิบายผลดีผลเสีย ไว้ชัดเจน
4) เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ระบุความต้องการ
5) เป็นโครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโครงการรู้และเข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์
2. ด้านปัจจัยที่ส่งผลการดาเนินโครงการ
1) เป็ น โครงการที่ ได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณอย่ างพอเพี ย งและเหมาะสม และได้รั บ
ความร่วมมือและผลักดันจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริห ารระดับสูงของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ
2) เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงาน มีความเหมาะสม
ทางเทคนิคและวิธีการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินโครงการ
3) เป็นโครงการที่กาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและ
สามารถวัดผลได้
4) เป็นโครงการที่ระบุความเสี่ยง และวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงไว้ชัดเจน
5) เป็นโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
3. ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
1) มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชน หรือผู้ที่จะ
ได้รับผลกระทบ
2) มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับโครงการ
3) มีการกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน และกาหนด
กลไกและวิธีการบริหารโครงการโดยประชาชนมีส่วนร่วม
4) มีการจัดตั้งคณะทางานติดตาม กากับ ดูแล และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ทุกระยะ
5) มีระบบติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้
6) มีภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการ
7) มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
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4. ด้านผลกระทบของโครงการ
1) มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและมีการพัฒนาการบริการที่ดีขึ้น
2) ส่ งเสริมให้ เป็ น ศูน ย์ กลางทางการค้า การลงทุ น การคมนาคมขนส่ ง และกระตุ้น สภาวะ
เศรษฐกิจให้ดีขึ้น
3) มีการส่งเสริมและพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
4) พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของประชาชนให้ มี สุ ขภาพแข็ งแรงและยกระดับ ฐานะความเป็ นอยู่
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
5) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
บทวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒ นาของจังหวัดเชียงใหม่ได้คานึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง
การพัฒนาระดับประเทศ จึงได้นาข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ได้ จั ด ท าขึ้ น มาพิ จารณาประกอบการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล /ข้ อ เท็ จจริงของพื้ น ที่
เพื่อสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศ และสามารถ
เชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์จาก
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
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2. ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศ กล่าวคือ ตัวชี้วัดภาพรวม
(Composite Index) ของจังหวัดทั้งประเทศมีค่ากลางอยู่ที่ 31.01 ขณะที่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ 37.91
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านค่ากลางของประเทศจานวน 9ตัวชี้วัดจากทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด เมื่อ
พิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เป็นปัญหาสาคัญของจังหวัด เนื่องจากตัวชี้วัด
เกือบทุกตัวต่ากว่าค่ากลาง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าในจังหวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การใช้พลังงาน นอกจากนี้ มิติด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่าหลายตัว ได้แก่ ครัวเรือนที่มี
บ้านและที่ดินเป็นของตนเอง จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15 – 59 ปี สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ อย่างไรก็ตาม มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระดับการพัฒนาที่ดี ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าค่า
กลาง
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 งกว่ า ค่ า กลางประเทศ
ไม่ว่าจะเป็ น ประชากรที่อยู่ ใต้เส้น ความยากจน ร้อยละ 6.43 ต่ากว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 1.89
(ค่ากลางของประเทศ คือ 8.32) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมากขึ้น ส่งผลให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา ร้อยละ 88.07
เทียบกับค่ากลางประเทศที่ร้อยละ 74.47 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เด็ก/นักเรียนในจังหวัดสามารถเข้าถึงการศึกษา
และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน ร้อยละ 35.11 เทียบกับค่ากลางประเทศที่ร้อยละ 20.80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงให้
เห็นถึงการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็งอย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการพัฒนา
แบบทั่วถึง ยังคงมีปัญหาในเรื่องครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง ในอัตราร้อยละ 68.71 เมื่อเทียบกับ
ค่ากลางประเทศที่ร้อยละ 81.28 ตลอดจนเรื่องการกระจายรายได้ และจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย
อายุ 15 – 59 ปี ซึ่งมีค่าต่ากว่าประเทศเล็กน้อย
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3.2 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาจั งหวัด เชี ย งใหม่ ในมิ ติ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ส่ ว นใหญ่ สู งกว่ าค่ า กลางของประเทศ
โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดด จากปีก่อนหน้า คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.38 โดยมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดร้อยละ
13.44 เทียบกับ ค่ากลางของประเทศร้อยละ 0.06 สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนในจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีค่าสูงกว่าประเทศ คือ ร้อยละ 4.18 เมื่อเทียบกับค่ากลาง
คือ 2.73 รวมถึงผลิตภาพแรงงานที่มีค่าที่สูงกว่าค่าประเทศ คือ 132,467.08 บาท/คน เมื่อเทียบกับค่า
กลาง คือ 109,889.32 บาท/คนสาหรับอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ยังต่ากว่าค่ากลาง
ประเทศ คือร้อยละ 6.07 เทียบกับค่ากลางประเทศร้อยละ 7.61 และอัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 19.84 เมื่อเทียบกับค่ากลางประเทศร้อยละ 18.30 อย่างไรก็ตาม อัตราการ
ว่างงาน คือ ร้อยละ 1.47 ยังมีค่าสูงกว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อย คือร้อยละ 1.01 โดยภาพรวมจะเห็นได้
ว่า ด้านมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากจะมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า
จังหวัดเชียงใหม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องการว่างงาน ที่มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความสาคัญกับการสร้างงาน/อาชีพเสริมแก่ประชากรวัยแรงงาน
ให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย
3.3 มิติเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ผลการพัฒ นาในมิตินี้ ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้ องได้รับการพัฒ นาในเกือบทุ กตัวชี้วัด เนื่องจาก
มีระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ลดลง
ในปี 2560คือ ร้ อยละ -0.11ต่ากว่าค่ าเฉลี่ ยของประเทศ ซึ่งเท่ ากับ ร้อ ยละ -0.12ขณะเดี ยวกัน จังหวัด
เชียงใหม่ยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่สูงกว่าค่ากลางประเทศในทุกตัวชี้วัด โดยสะท้อนถึงการใช้พลังงานที่มาก
ไม่ว่าจะเป็น ตัวชี้วัดสัดส่ วนปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่ วนการใช้ไฟฟ้า ภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPPภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณ
804.51 ลิ ตร/ล้ านบาท ขณะที่ค่ากลางของประเทศมีปริมาณ 631.49ลิตร/ล้ านบาทอย่างไรก็ ตามยังมี
สัดส่วนปริมาณขยะที่กาจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่า คือ ร้อยละ 80.83 เทียบกับ
ค่ากลางซึ่งเท่ากับ 29.46และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับค่ากลางร้อยละ 1.10
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูพื้ นที่ป่าไม้/ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้ง บริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัด เน้นสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
การอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ การลดการเผา และให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
เหมาะสม ทั้งในระดับครัวเรือน และสถานประกอบการ
3.4 มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพของภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
ได้ แ ก่ ร้ อ ยละครั ว เรื อ นที่ เข้ าถึ งน้ าประปา ร้อ ยละครัว เรื อ นที่ เข้ าถึ งไฟฟ้ า ร้ อ ยละของประชากรที่ เข้ าถึ ง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ที่ครอบคลุม รวมทั้ง สัดส่วน
ของประชากรต่อจานวนแพทย์ ในจานวน 1,252 คน/แพทย์ เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศ 2,675 คน/
แพทย์ สะท้อนให้เห็นถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขที่ขยายครอบคลุมในพื้นที่มากขึ้ น ตลอดจนตัวชี้วัดร้อย
ละภาษี ที่ ท้ อ งถิ่ น จั ด เก็ บ รายได้ ต่ อ รายได้ ร วมที่ ไม่ ร วมเงิ น อุ ด หนุ น และเงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ซึ่ ง เท่ า กั บ
ร้อยละ 15.70 สูงกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 11.77 สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้ที่
เพิ่มขึ้นของท้องถิ่น รวมถึงความสามารถในการเบิ กจ่ายงบประมาณของจังหวัดที่มีค่าร้อยละ 91.56 เทียบกับ
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ค่ากลางประเทศร้อยละ 81.56 อย่างไรก็ตาม ประเด็นการพัฒนาที่จังหวัดจะต้องปรับปรุง ได้แก่ จานวนองค์กร
ชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) ซึ่งมีค่าคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือร้อยละ 91.54เมื่อเทียบกับค่ากลาง
ของประเทศ คือ ร้อยละ109.62โดยสะท้อนถึงการขาดส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในระดับชุมชนอย่าง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม ดังนั้น จังหวัดจึงต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง

4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

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 มี ศิ ล ป วั ฒ น ธรรม ภู มิ ปั ญ ญ า ป ระเพ ณี
ประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
S6 มี ค วามพร้ อ มด้ า นเส้ น ทางการขนส่ ง และ
คมนาคมที่ เชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ระหว่ า ง
จังหวัด และในอาเซียน GMS และ BIMSTEC
S7 เป็ น แหล่ ง ต้ น น้ า มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ระบบนิเวศที่หลากหลาย

w1

ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

w2

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและ
ชนบท
การจัดระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ

S8 เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ

w8

S9
S10
S11
S12

w3
w4

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

w5

ขาดแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาจั งหวัด เชี ยงใหม่
ระยะยาว
ปัญหาการขาดโอกาสและความเท่าเทียมด้าน
การศึกษา

w6
w7

กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการ
เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น

ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ที่ยังมีความแตกต่างกัน
เป็ น แหล่ งผลิ ต สิ น ค้ าหั ต ถกรรมสร้ างสรรค์ ที่ w9 การจัด การพื้ น ที่ ช ายแดนยั งไม่เป็ น รูป ธรรม
หลากหลาย
เท่าที่ควร
มี ส ถานที่ ที่ ร องรั บ การจั ด กิ จ กรรมระดั บ w10 ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
นานาชาติ
ผู้สูงอายุ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐ/เอกชน
W11 เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ยังขาด
ความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามด้ า น
ความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
W12 ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
บริการสิ่งอานวยความสะดวก
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โอกาส (Opportunity)
O1 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลก
O2 นโยบายรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก
O3 ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

อุปสรรค (Threats)
T1
T2
T3

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคภัยใหม่ๆ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิด
จากมนุษย์และธรรมชาติโดยตรง
ก ารอ พ ย พ ย้ าย ถิ่ น ข อ งช าว ไท ย แ ล ะ
ชาวต่างชาติเข้ามาทางานและอยู่ในพื้นที่ ทา
ให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลก

O4 กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
T4
ที่มีต่อการศึกษา การทางาน การท่องเที่ยว และ
การอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
O5 รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน
T5 การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพ
และนโยบายการกีดกันทางการค้า
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
O6 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาให้เป็น Smart City
T6 ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น
O7 นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่
T7 การจัดการผังเมือง
ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICECITY
O8 นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่
T8 ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพและบริการ
การทางาน
ทางการแพทย์
O9 การขยายตัวของธุรกิจบริการสุขภาพและสปาส่งผล T9 แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน
ให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา
O10 นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้า T10 เป็นพื้นที่ในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพ
เสรี
ติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
o11 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน T11 การลั ก ลอบเข้ าเมื อ งของแรงงานต่ า งด้ า ว
จากประเทศเพื่ อ นบ้ า น กระทบต่ อ อาชี พ
สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และระบบ
สาธารณูปโภค
O12 นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ T12 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่ม
คมนาคมของประเทศ
ผลประโยชน์
O13 นโยบายและการตระหนักถึงความสาคัญของการ T13 ผลกระทบที่ เกิ ด จากการพั ฒ นาแบบก้ า ว
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่าง
กระโดด ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้า
สมดุล
ทางสังคม
O14 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
T14 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนส่งผล
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)
๑

จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย

โอกาส (Opportunities)

นโยบายรัฐบาลส่งเสริม การท่องเที่ย วเพื่ อกระตุ้ น
เศรษฐกิจ และเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลก
๒ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจานวนมากและรูปแบบ ๒ นโยบายรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก
๓ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของภาคเหนือ ๓ ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบ บการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
๔ มีภาพลักษณ์ ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชผัก ๔ กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่โดดเด่น
ที่มีต่อการศึกษา การทางาน การท่องเที่ยว และ
การอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๕ มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี
๕ รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายในการ
ประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
พัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖ มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และคมนาคมที่ ๖ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่
เชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ระหว่ า งจั ง หวั ด และใน
ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพและบริการทาง
อาเซียน GMS และ BIMSTEC
การแพทย์
๗ เป็ นแหล่งต้น น้า มีท รัพ ยากรธรรมชาติ และระบบ ๗ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่
นิเวศที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICECITY
๘ เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ
๘ นโยบายส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นเมือง Smart City
๙ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่
๙ การขยายตัวของธุรกิจบริการสุขภาพและสปาส่งผลให้
หลากหลาย
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา
๑๐ มีสถานที่ที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ
๑๐ นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรี
11 เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐ/เอกชน
๑๑ นโยบายพั ฒ นาระบบโครงสร้า งพื้ น ฐานด้ า นการ
คมนาคมของประเทศ
12 มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสิ่ง
อานวยความสะดวก

๑

๑2 นโยบายและการตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้จุดแข็งร่วมกับประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ควรกาหนด
กลยุทธ์เชิงรุก กล่าวคือ การพัฒ นาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
ความพร้อมด้านสถานที่ท่อ งเที่ยวที่หลากหลาย ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่โดด
เด่น เป็น เอกลั ก ษณ์ เพื ่อ สร้า งรายได้แ ละการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ จากโอกาสด้ า นการค้ า การลงทุ น
การคมนาคมขนส่ง และการเคลื่ อนย้ ายคนที่ขยายตัวมากขึ้น อันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากทั้งนโยบาย/การ
สนับสนุนของรัฐบาล การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เ ข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ การผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ย วที่ ครอบคลุมทั้งเชิงสุขภาพ วัฒ นธรรม และธรรมชาติให้ มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย ที่ ห ลากหลาย เช่ น MICE Long Stay การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า เป็ น ต้ น และการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์
สาหรั บ ด้านสังคม จังหวัดเชีย งใหม่สามารถใช้ จุดแข็งในด้านการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเพื่ อ
ศึกษาวิจัยตลอดจนฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่
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โดยเฉพาะในด้ านการเตรี ย มตั วเข้าสู้ ป ระชาคมอาเซียน รวมทั้งการพั ฒ นาองค์ค วามรู้และเทคโนโลยีเพื่ อ
เสริมสร้างความเข้ม แข็งให้ แก่ภ าคเศรษฐกิจหรือภาคการผลิ ตที่ส าคั ญ ของจังหวัด เช่น การค้า การลงทุ น
การท่องเที่ยว และการบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากเชียงใหม่มีจานวนสถาบันทางการศึกษามากเป็น
อันดับที่หนึ่ งของภาคเหนื อ ผนวกกับสภาพที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการคมนาคมซึ่งจะทาให้จังหวัด
เชียงใหม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนได้ ขณะเดียวกันการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น
นครแห่ ง วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา และประเพณี ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละโดดเด่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จะต้ อ งให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบสานค่านิยมและความเป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมดังกล่าว
ให้แก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของจังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากนี้ ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องปรับตัว
รับมือผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างประชากร คือ กาหนดกรอบเวลาและระดับการพัฒนา
รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อเทียบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ผลกระทบจากการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ต้องปรับแนวทางการพัฒนา โดยการเปลี่ยนมาพึ่งพาแรงงานวัยเกษียณมากขึ้น ลดความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการบริการต่อไปใน
อนาคต ตลอดจนต้องมุ่งเน้นความสาคัญของการรักษาความสมบูรณ์และสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรที่สาคัญต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างยั่งยืน
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2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง
(ST Strategy- "Maxi-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
จุดแข็ง (Strengths)

อุปสรรค (Threats)

๑

จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย

๑

๒

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจานวนมากและรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของภาคเหนือ

๒

มีภาพลักษณ์ ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชผัก
ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่โดดเด่น
๕ มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี
ประวัติศาสตร์ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
๖ มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และคมนาคมที่
เชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ระหว่ า งจั ง หวั ด และใน
อาเซียน GMS และ BIMSTEC
๗ เป็ นแหล่งต้น น้า มีท รัพ ยากรธรรมชาติ และระบบ
นิเวศที่หลากหลาย
๘ เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ
๙ เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย
๑๐ มีสถานที่ที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ

๔

๓

๔

๓

๕
๖
๗
๘
๙

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และโรคภัยใหม่ๆ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดจาก
มนุษย์และธรรมชาติโดยตรง
การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า
มาทางานและอยู่ในพื้ นที่ ทาให้เกิดผลกระทบต่ อ
อาชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และระบบ
สาธารณูปโภค
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี และ
นโยบายการกีดกันทางการค้า
การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน กระทบต่ออาชีพ สังคม
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค
เป็นพื้นที่ในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติดจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน
ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น

ผลจากการวิเคราะห์ โดยการพัฒ นาจุดแข็งร่วมกับ การลดอุปสรรคจากภายนอก สรุปได้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่าวคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิ ตที่สาคัญ ของ
จังหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบภายนอก เช่น การแข่งขันทางด้านสินค้าเกษตร การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยจะต้องปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานการผลิต อุตสาหกรรม และการบริการ
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวให้คงเสน่ห์แ ละคุณค่า
การสร้างมาตรฐานทางด้านการบริการ เช่น การบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ตลอดจนการอนุ รั ก ษ์ / ฟื้ น ฟู ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ เพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุ รักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน
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3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส(WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunities)

๑

ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

๑

๒

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและ
ชนบท
การจัดระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ

๒

๔

การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ

๔

๕

ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระยะยาว

๕

๖

ปัญหาการขาดโอกาสและความเท่าเทียมด้าน
การศึกษา
กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่ยังมี
ความแตกต่างกัน

๖

๓

๗

๓

นโยบายรั ฐ บาลส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ กระตุ้ น
เศรษฐกิจ และเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลก
นโยบ ายรั ฐ บ าลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก
ความสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการศึกษา การทางาน การท่องเที่ยว และการ
อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาให้เป็น Smart City

๗

นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งเสริม
ให้เชียงใหม่เป็น MICECITY
๘
๘ นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งเสริม
ให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์
๙ การจัดการพื้นที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ๙ นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรี
๑๐ ปั ญ หาการเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ สั งคม ๑๐ นโยบายและการตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการ
ผู้สูงอายุ
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลจากการวิเคราะห์ โดยการลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ควร
กาหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน กล่าวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่ง
สาธารณะภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังขาดการออกแบบและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงโอกาส
จากการพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมของประเทศ การวางแผนและก าหนด
แนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายในการส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก รวมถึงการสร้างการตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ในด้านสังคมเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างประชากรเมืองและประชากรชนบท
อย่างเห็นได้ชัดซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐมีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการทางด้านการศึกษา หรือสุขภาพ ที่ยังมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นจังหวัด
เชีย งใหม่ควรจะต้องให้ จ ะต้องให้ ความส าคัญ ในเรื่องการลดความเหลื่ อมล้ าดังกล่ าวโดยการใช้โอกาสจาก
นโยบายของภาครัฐที่ว่าด้วยการลดความเหลื่ อมล้าทางสังคมในการพัฒ นาจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการให้
ความสาคัญกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสทางเศรษฐกิจและความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่ขยายตัวมากขึ้น อัน เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและ
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ ภูมิภ าค การส่งเสริมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของเด็ก และเยาวชน
เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์ และการกาหนดมาตรการเชิงป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาการจัดการขยะทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาบริเวณแนวชายแดนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อวางแผนและเตรียมการอย่างเป็นระบบ
ขณะเดียวกันในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/การให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
ที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงควรที่จะส่งเสริมการทางานอย่างบูรณาการโดยมุ่งเน้นการ
ท างานโดยให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มมากขึ้ น การพั ฒ นาช่ อ งทางการรั บ ฟั งปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดและอาเภอ และการสร้างเครือ ข่ายใน
ทุกภาคส่วน เป็นต้น
4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค(WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ
จุดอ่อน (Weakness)

อุปสรรค (Threats)

๑ ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

๑

๒ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและ
ชนบท
๓ การจัดระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ

๒

๔ การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ
๕ ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระยะยาว
๖ ปัญหาการขาดโอกาสและความเท่าเทียมด้านการศึกษา
๗ กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่ มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
๘ ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่ยังมี
ความแตกต่างกัน
๙ การจัดการพื้นที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร

๔

๓

๕
๖
๗
๘
๙

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 และโรคภัยใหม่ๆ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดจากมนุษย์
และธรรมชาติโดยตรง
การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามา
ทางานและอยู่ในพื้ นที่ ท าให้ เกิ ดผลกระทบต่ ออาชี พ
สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค
แข่งขันที่รนุ แรงจากข้อตกลงการค้าเสรี และนโยบาย
การกีดกันทางการค้า
ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกการ
แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน
เป็นพื้นที่ในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติดจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน
การลั ก ลอบเข้ า เมื อ งของแรงงานต่ า งด้ า วจาก
ป ระเท ศเพื่ อนบ้ าน กระทบ ต่ ออาชี พ สั ง ค ม
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และระบบสาธารณูปโภค

ผลจากการวิเคราะห์การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญภัยคุกคาม สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ควร
กาหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่าวคือ ในมิติความมั่นคง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบนาเข้ายาเสพติด และการข้ามแดนผิดกฎหมาย รวมทั้งภัยคุกคามใน
รูปแบบอื่นๆ ทาให้จังหวัดต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น
โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตารวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง/
องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ และภาคประชาชนในการวางแผนเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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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
นา
ดิน

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

167

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

ตัวชีวัด

1. เศรษฐกิจสมดุล และ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จังหวัด (GPP) /(ร้อยละ)
1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้านบาท)
1.3 รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด/
(ร้อยละ)
2. สังคมน่าอยู่ประชาชน 2.1 ร้อยละของประชากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน /
(ร้อยละ)*
2.2 อัตราการว่างงาน/
(ร้อยละ)*
2.3 ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่มีความพร้อมในการ
จัดการสาธารณภัย (หมู่บ้าน)
2.4 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มี
ปัญหายาเสพติด (หมู่บ้าน
สีขาว) (หมู่บ้าน)
3.ทรั พ ยากรธรรมชาติ 3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง
และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ ของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด /
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู (ร้อยละ)
และคงอยู่อย่างยั่งยืน
3.2 จานวนวันที่มีคุณภาพ
อากาศ (PM 2.5) อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (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.
25612564
3.2

2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
(ปี 2557)
99,070 102,000 105,100 108,300 111,600 114,900 108,380
(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)
113
หมู่บ้าน
(ปี 2560)
64
หมู่บ้าน
(ปี 2560)
0.91
(ปี 2557)

0.94

0.89

0.84

0.79

0.74

0.74

119
หมู่บ้าน

126
หมู่บ้าน

133
หมู่บ้าน

144
หมู่บ้าน

147
หมู่บ้าน

147
หมู่บ้าน

67
หมู่บ้าน

71
หมู่บ้าน

75
หมู่บ้าน

79
หมู่บ้าน

83
หมู่บ้าน

83
หมู่บ้าน

1.01

1.11

1.21

1.31

1.41

1.41

290
(ปี 2562)

-

290

295

300

305

305

30

40

40

45

45

45

45
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็ นการพั ฒนาที่ 1 การส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเพิ่ มมู ลค่ าเชื่ อมโยงธรรมชาติ วั ฒนธรรม สุ ขภาพ และ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น (สายทาง/แหล่ง)
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิ จกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงสู่ระดับ สากล
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
วัตถุประสงค์
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
3. สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. จานวนแปลง/ฟาร์มที่ขอรับการรับรองและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Organic เพิ่มขึ้น
3. จ านวนผู้ป ระกอบการ/ด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่ได้รับการพั ฒ นาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่
(BCG Model) เพิ่มขึ้น (ราย/ผลิตภัณฑ์)
4. มูลค่าเพิ่มจากการจาหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมโดยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS &Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup
City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลั กดั น เชีย งใหม่สู่ เป็ น เมืองอัจฉริยะ เมือ งแห่ งไมซ์ เมืองแห่ งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
๒. จานวน Startup/SME/OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สร้ า งขี ด ความสามารถให้ แ ก่ Startup SMEs OTOP ให้ มี ศั ก ยภาพพร้ อ ม
ขับเคลื่อนสู่ตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
๒. พัฒ นาสถานประกอบการ ด้านบริการสุ ขภาพ เพื่อ เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
๓.พัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด สามารถ
ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน MICE และเชื่อมโยงธุรกิจ MICE อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์
ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์พัฒนา ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ช่องทางการจาหน่าย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ
3. เพื่ อส่ งเสริม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสร้างฐานความรู้ให้ แก่ผู้ ป ระกอบการหั ตถอุต สาหกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล
4. เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ และสร้างการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนาเพิ่มขึ้น (ราย/ผลิตภัณฑ์)
๓. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา (ล้านบาท)
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และผู้ประกอบการในชุมชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) อย่างมีส่วนร่วม
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM 2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นปีละ 5 วัน
2. จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลงปีละ 10,000 ไร่
๓. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเพิ่มขึ้น
๕. สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
๖. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการป้องกันและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอานวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ขึ้น และพร้อมใน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย
4. พัฒ นาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภ าพการอนุรักษ์พลั งงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน
5. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อลดฝุ่นควันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
4. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าหมายและตัวชีวัด
1. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
3. จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชาชนลดลง ร้อยละ 1
4. ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
5. อัตราการว่างงานลดลง
6. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
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แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพด้ านความมั่ นคงภายใน มุ่งเน้ นการบูรณาการความร่ว มมื อของทุ กภาคส่ ว น
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
2. เพิ่มประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัย
ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
๗. ส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

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

1. สืบค้น จัดเก็บ รวบรวม
องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม
2. ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
มูลค่าและมูลค่าของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.ศึกษาความต้องการและ
กาหนดกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย
5. ศึกษาขีดความสามารถ
ในการรองรับการ
ท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว/ชุมชน
6. การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน/
สร้างการตระหนักรูข้ อง
ชุมชน

1.จัดการองค์ความรู้และ
บริหารจัดการชุมชน

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

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

ต้นทาง

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
3. การพัฒนาสัญลักษณ์
(Landmark) ในพื้นที่
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวและยกระดับ
การท่องเที่ยวชุมชนให้ได้รับ
มาตรฐาน
5. จัดทามาตรฐาน หลักเกณฑ์
คู่มือ และตรวจสอบ/ประเมิน
การท่องเที่ยวชุมชน
6. เตรียมความพร้อมระบบ/
อุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว

3.พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

5. พัฒนากิจกรรมเส้นทาง
และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
1. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรมแปลกใหม่ที่โดนเด่น
ในแต่ละพื้นที่ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
กิจกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการ
มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์
(Experiential design)
2. นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
เช่นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้วย
เทคโนโลยี เช่น VR
3. สนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวงานเทศกาลและ
งานประเพณีท้องถิ่น
4. เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวระหว่างภาค และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

4.พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

1. พัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานของบุคลากร
ท่องเที่ยว เช่น ไกด์
ท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างเครือข่าย
ชุมชนและบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

1. ขยายช่องทางการ
ขายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใน
กลุ่มเฉพาะ
2. ขยายช่องทาง
Online ในสื่อหลักทั้ง
Social Media และ
Online Platform
3. ขยายช่องทาง Onground สร้าง
Festivals สาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย

8. ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้

ปลายทาง

6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
7. พัฒนาตลาด
บริการท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึก
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
1. เพิ่มมูลค่าการบริการการ 1. กิจกรรม Road show
และ Trade Show ใน
ท่องเที่ยว และสินค้าของ
ตลาดสาคัญ
ที่ระลึกด้วยด้วยฐาน
2. จัดทาสื่อการตลาดใน
วัฒนธรรมล้านนา และ
รูปแบบภาพนิ่ง และ Viral
การออกแบบสร้างสรรค์
Clip สาหรับตลาดเฉพาะ
2. พัฒนาสินค้า และบริการ
แยกตามกลุ่มสัญชาติ
ชุมชนรองรับนักท่องเที่ยว
เช่น OTOP ชุมชนนวัตวิถี 4. สร้าง Brand Lanna
Signature
และบริการการท่องเที่ยว
ชุมชน
3. การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนือง (Home
Stay) ที่พัก ร้านอาหาร

กลางทาง

1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (สายทาง/แหล่ง)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

1. การบริ ห ารจั ด การน้ าเพื่ อ
การเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการการใช้ที่ดิน
ที่เหมาะสม (Zoning)
3. การจัดหาและกระจายพันธุ์ดี
ให้เกษตรกร
4. การเตรี ย มแหล่ ง และพื้ น ที่
เพาะปลู ก และการปรับปรุง
คุณภาพดินที่เหมาะสม
5. การรวมกลุ่ ม เกษตรกรและ
เค รื อ ข่ าย ก ลุ่ ม เก ษ ตร ก ร
ผู้ประกอบการทางการเกษตร

2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ
พัฒนาเกษตรกร

ต้นทาง

1. พัฒนาและวางแผนการผลิต
แ ล ะ ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว
ที่เ หมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการของตลาด
(Crop Planning)
2. ส่ ง เสริ ม ระบบการผลิ ต ที่ ดี
และเหมาะสม (GAP) เช่ น
การปรับปรุงแนวทางการใช้
ปุ๋ ย ล ด ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ค มี
ส่งเสริมการผลิตและใช้สาร
ชี ว ภั ณ ฑ์ ท ดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร และก าจั ด
ศัตรูพืชให้ปลอดภัย
3. ส่งเสริมระบบการทาเกษตร
อินทรีย์

3. การเพิ่มผลผลิต พัฒนา
คุณภาพและลดต้นทุน
(Smart Farm)
1. ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการผลิ ต
เกษตรอุ ต สาหกรรม (GMP
HACCP ฮาลาล)
2. สนั บ สนุ น การน านวั ต กรรม
อาหารแห่งอนาคตมาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. สนับสนุนให้นาระบบเกษตร
วัสดุเหลือใช้ (Zero waste)
มาปฏิบัติ
4. ส่งเสริมการแปรรูปและการใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและรู ป แบบการ
บริโภค

4. การแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

กลางทาง

1. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้าในระดับ
จั ง ห วั ด ( โ ด ย มี ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ดาเนินการอยู่แล้ว)
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
เก็บรักษาและถนอมอาหาร
เ ช่ น ห้ อ ง แ ช่ เ ย็ น แ ล ะ
อุ ต สาหกรรมแช่ แ ข็ ง และ
การ Freeze dried
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ลดต้ น ทุ น การเก็ บ รั ก ษา
สินค้าคงคลัง การขนส่งและ
กระจายสินค้า การลดอัตรา
การสูญเสียระหว่างขนส่ง

5. การขนส่งสินค้าและ
จัดการบริหารสินค้า
(Logistic)

1. พัฒนาตลาดกลางและศูนย์
กระจายสินค้าไปยังตลาดภายใน
และภายนอกประเทศ
2. พั ฒ นาตลาดซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
Future Market
3. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ข า ย ด้ ว ย ช่ อ ง ท า ง แ ล ะ สื่ อ ที่
ทันสมัย
4. การสร้างแบรนด์สิ น ค้าและการ
ส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการตลาดและการ
บริโภค
6. ส่ ง เสริ ม ตลาดเชื่ อ มโยงการ
ท่องเที่ยว

6. พัฒนาระบบตลาดและ
ส่งเสริมการบริโภค

ปลายทาง

1. ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
2. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ราย/ผลิตภัณฑ์)
3. มูลค่าเพิ่มจาการจาหน่ายเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ล้านบาท)

1. การวิจั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ ที่ ดี
และเหมาะสมกับพื้นที่
2. การจั ด ท าข้ อ มู ล และต้ น ทุ น
การผลิต
3. การ วิ จั ย เทคโ นโ ล ยี แ ล ะ
นวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต
และรั ก ษาคุ ณ ภาพและยื ด
อา ยุ ห ลั ง เ ก็ บ เกี่ ย ว Post
Harvest
4. การวิ เคราะห์ ค วามต้อ งการ
ข อ ง ต ล า ด แ ล ะ แ น ว โ น้ ม
สถานการณ์เกษตรปลอดภัย
ทั้งในและต่างประเทศ

1. การวิจัยและพัฒนา
(R&D)

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ
พัฒนาเกษตรกร

6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
พั ฒ นาขี ด ความสามารถให้
เ ก ษ ต ร ก ร ร ว ม ทั้ ง ก ลุ่ ม
เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่ ม
เกษตรกร ผู้ประกอบการทาง
การเกษตร
7. มี เ ครื อ ข่ า ยสถาบั น การเงิ น /
กองทุ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า o
การเงิ น ให้ เ กษตรกร กลุ่ ม
เกษตร ผู้ ป ระกอบการทาง
การเกษตร
8. การบริหารจัดการและพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาคการเกษตร

5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่
6. การวิ เ คราะห์ ส ารส าคั ญ ที่
คุณค่าทางโภชนาการเพื่อต่อ
ยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการสร้างอัตลักษณ์ของ
สินค้า (story)
7. การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศทั้ ง ระบบ (การ
วิ จั ย พั ฒ น า ก า ร ต ล า ด /
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ)

ต้นทาง

4. การพัฒนาแนวทางการเพิ่ม
ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
ผ ล ผ ลิ ต ต า ม ม า ต ร ฐ า น
คุณภาพเพื่อการส่งออก
5 . ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การผลิ ต (ส่ ง เสริ ม การใช้
น วั ต ก ร ร ม / ก า ร ใ ช้
เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
ฯลฯ

3. การเพิ่มผลผลิต พัฒนา
คุณภาพและลดต้นทุน
(Smart Farm)
5. การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
แ น ว ท า ง ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการตลาดและ
รูปแบบการบริโภค
6. ค ว บ คุ ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
คุ ณ ภ า พ ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย

4. การแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

กลางทาง
5. การขนส่งสินค้าและ
จัดการบริหารสินค้า
(Logistic)

7. การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า ง
ความตระหนักการบริโภคสินค้า
อาหารปลอดภัย
8. ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค

6. พัฒนาระบบตลาดและ
ส่งเสริมการบริโภค

ปลายทาง

1. ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP
2. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ราย/ผลิตภัณฑ์)
3. มูลค่าเพิ่มจาการจาหน่ายเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ล้านบาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

1. การวิจัยและพัฒนา
(R&D)

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจัยพื้นฐานและบุคลากร

4. สร้างความพร้อมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมในการพัฒนา
พื้นที่ให้พร้อมสาหรับการบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมี
มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้น หรือวิสาหกิจเริ่มต้นให้
เกิดแนวคิดธุรกิจใหม่
5. พัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพ
6. พัฒนาศักยภาพในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการนาเทคโนโลยีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจสู่เมืองอัจฉริยะ
2. พัฒนาสินค้า การบริการและยกระดับสถานที่จัดงาน
MICE เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม MICE ที่เหมาะสม
ในการรองรับสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กลางทาง

ต้นทาง

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. จานวน Startup/SME/OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย/แห่ง)

1. วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่เมืองอัจฉริยะ ผ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล Big data
2. สนับสนุนการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการใน
พื้นที่ ให้เกิดความต้องการร่วมจัดงาน MICE ใน
จังหวัดเชียงใหม่
3. เสริมสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่
เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อก้าว
เข้าสู่ Startup City

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

1. เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระดับประเทศเพื่อให้การใช้
งานข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ รวมทั้ง
สนับสนุนการวางแผนของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ พัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุก
กับลูกค้าองค์กรเป้าหมายของกิจกรรม MICE ทั้งใน
และต่างประเทศ
3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนัก
ธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ รวมถึงกลุ่มนักลงทุนที่
พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินสาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการแพทย์
และสุขภาพ อย่างยั่งยืน

การสร้างความเชื่อมโยง ประชาสัมพันธ์
เผือแพร่สินค้าและธุรกิจบริการสู่สากล

ปลายทาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับ
การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
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ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. การวิจัยและพัฒนา (R&D)
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
1. การจัดทาข้อมูลต้นทุนการ
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
ผลิต
พื้นฐาน และสิ่งอานวยความ
2. การวิจัยเทคโนโลยีและ
สะดวกเพื่อรองรับการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
อุตสาหกรรม และการค้า
3. การวิเคราะห์ความต้องการ
การลงทุน
ของตลาดและแนวโน้ม
2. พัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน
สถานการณ์ทางด้าน
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
อุตสาหกรรม การค้า การ
3. จัดทาและพัฒนาระบบ
ลงทุน ทั้งในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ต่างประเทศ
สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม และการค้า
การลงทุน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
5. เชื่อมโยงอุตสาหกรรม และ
การค้า การลงทุน เข้าสู่ระบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา

1. พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล
2. พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการใน
ลักษณะคลัสเตอร์ธุรกิจให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
หน่วยงานผู้ให้บริการ SMEs ให้มี
ศักยภาพ
4. พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้
มีขีดความสามารถตามศักยภาพ
และการมุ่งสู่ภาคการส่งออก

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และเครือข่าย

4. การพัฒนาและ
เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิง
พาณิชย์
1. ส่งเสริมและเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. พัฒนาการออกแบบ และ
การผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ ด้วย
แนวความคิดสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการค้า และการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม
และบริการที่มีการใช้
นวัตกรรม
5.การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานกระบวนการผลิต
การจัดการ และการค้า
1. ส่งเสริมมาตรฐานในการ
ผลิต การบริหารจัดการ และ
การตลาด ระดับสากล ด้วย
เทคโนโลยี
2. พัฒนาและอานวยความ
สะดวกในการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ มาตรฐาน การผลิต
การบริหารจัดการ และ
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
2. การพัฒนา
ประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคง
คลังการขนส่งและ
กระจายสินค้าการลด
อัตราการสูญเสีย
ระหว่างขนส่ง

6. การพัฒนาระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์

กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม

1. พัฒนาตลาดกลางและศูนย์
จาหน่ายสินค้า
2. พัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า
(Future Market)
3. จัดงานแสดงสินค้า
ประชาสัมพันธ์ และขยายช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(ตลาดใหม่ เช่น CLMV)
4. การพัฒนาตราสินค้า และความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการตลาด และ
เชื่อมโยงธุรกิจ
6. การพัฒนาตลาดรูปแบบใหม่ เช่น
ตลาดออนไลน์ และ
E-Commerce

7.พัฒนาระบบการตลาด
ช่องทางการตลาด และส่งเสริม
การค้า การลงทุน

ปลายทาง : เชื่อมโยงธุรกิจ

1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา เพิ่มขึ้น (ราย/ผลิตภัณฑ์)

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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1. ส่งเสริมเกษตรและภาคีเครือข่ายในชุมชนที่
เป็นแหล่งกาเนิดฝุ่นควันแบบมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้า อนุรักษ์ดิน
2. การป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ฟื้นฟูดูแลป่า
ไม้ ป้องกันการบุกรุกทาลายทรัพยากรไม่ให้
เสื่อมโทรม
4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
5. ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
6. การจัด การทรัพ ยากรน้าระดั บ ลุ่ม น้ าแบบ
บูรณาการกับพื้นที่ใกล้เคียง

ปรับเปลี่ยนอาชีพไร้ฝุ่นควัน

1. ฟื้นฟูสภาพป่า/ระบบนิเวศน์ต้นน้า /สร้างทรัพยากรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
2. ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้า และพัฒนาระบบระบายน้า การผันน้า และ
การกระจายน้าให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน และพื้นที่เกษตรบนที่สูง
3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่
สีเขียว จัดทาระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน
4. อนุรักษ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
5. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้างจิตสานึก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ ให้ชุมชนในพื้นที่
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษอากาศ (PM2.5) / ขยะและของเสีย
ด้วยเทคโนลยี และนวัตกรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างการทางานเชิง บูรณาการ
ของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4. พัฒนา ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล
เพื่อสู่ Smart Environment
5. การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ปลายทาง : พัฒนา ยั่งยืน

1) จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลดลงปีละ 5 วัน
2) จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลงปีละ 10,000 ไร่
1) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการป้องกันและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
2) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเพิ่มขึ้น

กลางทาง : อนุรักษ์ ส่งเสริม

แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการปัญหาฝุ่นควัน
(PM2.5)
แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ต้นทาง : ป้องกัน แก้ไข

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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1. การจั ด ท าแผนโ ดยเชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ เกิดการ
พั ฒ นาระบบจั ด การข้ อ มู ล ให้
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (One
data)
2. การนาเทคโนโลยีมาเพื่อปรับใช้ใน
การจั ดการสถานการณ์ และการ
จัดการข้อมูล
3. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเข้าถึงและพัฒนา
4. การสร้ า งการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ใ จ เ ข้ า ถึ ง ใ น
สถานการณ์

1. การจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เพื่อ
เป็นภูมิคุ้มกันจิตสานึก เพื่อการ
พัฒนาแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาชนทั่วไป
2.การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อย และเตรียมความพร้อม
รับมือ
3. การส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรกลุ่มเสี่ยง
เพื่อป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิด
กฎหมาย
4. การสร้างศักยภาพชุมชนให้พร้อมรับ
ต่อสถานการณ์และสาธารณภัย

การสร้างภูมิคุ้มกัน

1. การจัดระเบียบสังคม โดยการบูรณา
การทุกภาคส่วน
2. การจัดหามาตรการเชิงรุกเพื่อ
ปราบปรามแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
3.การเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจ
4. การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย
และมีความจาเป็นในการสนับสนุน
ภารกิจปราบปราม

การปราบปราม
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคง
2.การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านปราบปราม และด้าน
การข่าว
3. การสร้างมาตรฐานกระบวนการ
บาบัดฟื้นฟู

การควบคุม

1. การประสิทธิภาพระบบติดตามการร้องเรียนและ
การเข้าถึงประชาขนอย่างเข้มข้น
2. การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ให้เบาะแส
ต่อความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน
3. การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
ความมั่นคง
4. การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบาบัด และผู้ต้องหา
สามารถนาไปเป็นทุนในการดารงชีวิต
5. การสร้างความเข้าใจ (Mindset) กับประชาชนทุก
ภาคส่วนในการยอมรับและเข้าใจในตัวของ
ผู้กระทาผิด และให้การยอมรับในการกลับเข้า
สังคม
6. วางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนเข้าถึง
ขยายเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัย
7. การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านใน
ระดับหน่วยงานในพื้นที่

การสร้างความมั่นใจ

ปลายทาง : การสร้างความมั่นใจ
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

4. ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
5. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

กลางทาง : การปราบปรามและการควบคุม

หมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 1

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นทาง : การป้องกัน

1.
2.
3.

การเตรียมพร้อมในการรับมือ
สถานการณ์

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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1.
2.
3.

1. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ครอบครัว
2. ประชุมวางแผน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
พระราชดาริและโครงการ อพ.สธ.
3. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในสถานศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพครูและประชาชน
ด้านทักษะและคุณภาพชีวิต

1. มหกรรมวันผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรและ
ผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริม เรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่อง
เทียวตามวิถีชีวิตพอเพียง
4. พัฒนาการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์สินค้า
(ชา โสมตังกุย กาแฟ)
5. ขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
6. ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.
7. ส่งเสริมสนับสนุนทุกภาค มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม พัฒนา
การมีส่วนร่วมเครือข่าย

กลางทาง

หมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 1

1. พัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทางสังคม
2. อบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชน
3. พัฒนาหมู่บ้านตามวิถีชีวิต
พอเพียง

พัฒนาระบบ
การให้บริการ
1. พื้นที่ต้นแบบในการ
คุ้มครองทางสังคม
2. การจ้างงานผู้สูงอายุ
3. ธนาคารสุกรชาวไทย
ภูเขา
4. จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

บริหารจัดการ/
ประชาสัมพันธ์

1. ฐานข้อมูลพรรณไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
อพ.สธ.
3. องค์ความรู้ทางวิชาการ
(การอนุรักษ์ การย้อมสี
ธรรมชาติ)
4. สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดาริ
และโครงการ อพ.สธ.

ปลายทาง

4. ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
5. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาศักยภาพคน

ต้นทาง

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565

แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ
[แบบ จ.๑ (กรณีจังหวัด)]
จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
แผนงานที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
ภายใต้ BCG Model

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่ม
มูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ
วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรแปรรูป
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG มูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
Model
ภายใต้ BCG Model

แผนงาน

ประเด็นการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
(ฐานปี พ.ศ. 2557 = 2.2)

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
(ค่าฐานปี 2560= 99,070)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

2.4

102,000

พ.ศ. ๒๕๖๑

2.6

105,100

พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม่

2.8

108,300

3.0

111,600

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

3.2

114,900

พ.ศ. ๒๕๖๕

3.2

108,380

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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แผนงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา

แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการยกระดับการผลิต และ
เชื่อมโยงการผลิตสู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็น
เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และ
เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมือง เมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
แห่งสตาร์ทอัพ และเมือง
นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
(SMS &Medicopolis: Smart
City, MICE City, Startup City,
Medicopolis) ให้สามารถ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การลงทุน ของภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
(ฐานปี พ.ศ. 2557 = 2.2)

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
(ฐานปี พ.ศ. 2557 = 2.2)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

2.4

2.4

พ.ศ. ๒๕๖๑

2.6

2.6

พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม่

2.8

2.8

3.0

3.0

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

3.2

3.2

พ.ศ. ๒๕๖๕

3.2

3.2

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การจัดการปัญหาฝุ่นควัน
(PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนา

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ความมั่นคงภายใน มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ

แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

แผนงานที่ ๒ แผนงานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แผนงานที่ ๑ แผนงานการจัดการปัญหา
ฝุ่นควัน (PM2.5)

แผนงาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

การจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และ
กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
(ฐานปี 2560 จานวน 64 หมู่บ้าน)

จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ฐานปี 2562 = 290 วัน)
จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลงปีละ 10,000
ไร่
(ค่าปีฐาน 2561 = 903,978 ไร่)
พื้นที่ป่าอนุรักษ์/(ล้านไร่)
(ปี 2557 =3,390 )
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
จังหวัด/0.91
(ฐานปี 2557)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

446

600

71

1.11

1.01

67

3,410

893,978

903,978
3,400

290

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม่

660

75

1.21

3,420

883,978

295

726

79

1.31

3,430

873,978

300

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

798

83

1.41

3,440

863,978

305

พ.ศ. ๒๕๖๕

798

83

1.41

3,440

40,000

305

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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ประเด็นการพัฒนา

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความพร้อมการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 (ฐานปี 2560
จานวน 113 ชุมชน)

แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัย
ทางถนน

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงขึ้น
ร้อยละ 1
(ฐานปี 2557 = 1.94)

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทาง
บกต่อประชากรแสนคนลดลงร้อยละ 1
(๑๔.๑๕ รายต่อแสนประชากร)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แผนงาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

126

พ.ศ. ๒๕๖๒

133

144

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

2.94

3.94

4.94

5.94

13.15 รายต่อ 12.15 รายต่อ 11.15 รายต่อ 10.15 รายต่อ
แสนประชากร แสนประชากร แสนประชากร แสนประชากร

119

พ.ศ. ๒๕๖๑

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม่

6.94

9.15 รายต่อ
แสนประชากร

>147

พ.ศ. ๒๕๖๕

6.94

9.15 รายต่อแสน
ประชากร

>147

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิม่ มูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิม่ มูลค่าเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิม่ มูลค่าเชื่อมโยง
สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
รวมประเด็นที่ 1
แผนงานที่ ๑ การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย ภายใต้ BCG Model

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิม่ มูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ
วัฒนธรรม สุขภาพและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และพัฒนานวัตกรรม
แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ แปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรม
BCG Model
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG
Model

แผนงาน

ประเด็นการพัฒนา

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
เพิม่ ขึ้น
(ฐานปี พ.ศ. 2557 = 2.2)

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 3
(ค่าฐานปี 2560= 99,070)

ตัวชีว้ ัดของแผนงาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๒

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๑

1,163,500

139,960,000
1,090,100

0

3,000,000

136,960,000

0

297,006,000
1,118,400

0

3,000,000

294,006,000

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม่

13,140,000

998,785,000
29,534,300

5,709,000

25,455,000

967,621,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

14,303,500

1,435,751,000
31,742,800

5,709,000

31,455,000

1,398,587,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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แผนงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative
Economy)โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา

รวมประเด็นที่ 4

รวมประเด็นที่ 3
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ยกระดับการผลิต และเชื่อมโยง
การผลิตสู่สากล

รวมประเด็นที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเมือง
การผลักดันเชียงใหม่สู่การ อัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่ง
เป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่ง สตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
ไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ
การแพทย์และสุขภาพ
และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ (SMS
&Medicopolis: Smart
City, MICE City, Startup
City, Medicopolis) ให้
สามารถรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การ
ลงทุน ของภาคเหนือ

ประเด็นการพัฒนา

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
เพิม่ ขึ้น
(ฐานปี พ.ศ. 2557 = 2.2)

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
เพิม่ ขึ้น
(ฐานปี พ.ศ. 2557 = 2.2)

ตัวชีว้ ัดของแผนงาน

0

0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๑
0

0

0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๒
0

0

0

0

0

3,653,900

3,653,900

1,227,100

1,227,100

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
2,253,600
1,118,400

28,750,000

28,750,000

24,660,000

24,660,000

พ.ศ. ๒๕๖๕
42,674,300

32,403,900

32,403,900

25,887,100

25,887,100

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
46,046,300

185

พืน้ ที่ป่าอนุรกั ษ์
/(ล้านไร่)
(ปี 2557 =3,390 )

แผนงานที่ ๒ แผนงานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5
(ฐานปี 2560 จานวน 64
หมู่บ้าน)

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ป่า
ไม้ในจังหวัด/0.91
(ฐานปี 2557)

จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ
(PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ฐานปี 2562 = 290 วัน)
จานวนพืน้ ที่การเผาไหม้ลดลงปีละ
10,000 ไร่
(ค่าปีฐาน 2561 = 903,978 ไร่)

ตัวชีว้ ัดของแผนงาน

แผนงานที่ ๑ แผนงานการ
จัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)

แผนงาน

รวมประเด็นที่ 5
ประเด็นพัฒนาจังหวัดที่ 6 แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไข
การจัดการสาธารณภัย การ ปัญหายาเสพติด
สร้างความมั่นคง และ
แผนงานที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
และความพร้อมด้านความมั่นคง
ของประชาชน ตามแนวทาง ตามแนวชายแดน
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การจัดการปัญหาฝุ่นควัน
(PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนา

0

0
0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๑

0

0
0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๒

2,784,900

120,790,600
9,384,100

114,233,700

6,556,900

1,310,500

234,412,200
6,315,500

223,233,600

11,178,600

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

3,227,900

877,195,700
22,060,100

787,798,000

89,397,700

พ.ศ. ๒๕๖๕

7,323,300

1,232,398,500
37,759,700

1,125,265,300

107,133,200

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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ชุมชนในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่
มีความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3
(ฐานปี 60 จานวน 113 ชุมชน)

แผนงานที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพ
และเตรียมความพร้อมเพือ่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยทางถนน

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้า
ของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความ
พร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ

การจัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์และกิจกรรมจิตอาสา
ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10

แผนงานที่ 3 เพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน เพือ่ รับมือกับปัญหา
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุก
รูปแบบ

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงขึ้น
ร้อยละ 1
(ปี 2557 = 1.94)

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกต่อประชากร
แสนคนลดลงร้อยละ 1
(๑๔.๑๕ รายต่อแสนประชากร)*

ตัวชีว้ ัดของแผนงาน

แผนงาน

รวมประเด็นที่ 6
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทัง้ สิ้น

ประเด็นการพัฒนา

0
10,000,000
10,000,000

0

0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๑

0
10,000,000
10,000,000

0

0

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๒

20,283,500
10,000,000
293,287,700

6,145,700

1,968,800

0

0

26,040,000
10,000,000
573,457,600

18,414,000

0

0

0

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

169,491,500
10,000,000
2,151,556,500

55,848,900

4,823,900

79,292,900

4,237,800

พ.ศ. ๒๕๖๕

215,815,000
10,000,000
2,998,301,800

80,408,600

6,792,700

79,292,900

4,237,800

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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5 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน
ควบคุม 0200 ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม. 33+050–
37+850
6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนหัวโท - ล้องอ้อ
ระหว่าง กม.134+242 - กม. 138+569 ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.327 กิโลเมตร

กิจกรรมหลัก 1.2 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว
2 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนจอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม.
14+838 - 18+300
3 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนอินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม. 7+350 10+275
4 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน
ควบคุม 0100 บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม. 3+900 - 6+750

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

ที่ทาการปกครองอาเภอดอยสะเก็ด

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
(๗)
งปม.
ชาติ
(๑๐)
(๘)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและ
1
2
เศรษฐกิจท้องถิ่น
1
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ /
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 /
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 /
แขวงทางหลลวงเชียงใหม่ที่ 1
-

พ.ศ. ๒๕๖๑

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
จังหวัดเชียงใหม่

151,050,000

97,960,000

64,956,000

294,006,000
216,006,000

136,960,000
97,960,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

150,000,000

20,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

2,700,000

231,221,000

967,621,000
233,921,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

150,000,000

20,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

67,656,000

480,231,000

1,398,587,000
547,887,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.
(๘)
7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและ
2
เศรษฐกิจท้องถิ่น ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนบ้านโป่ง - พร้าว
ระหว่าง กม.91+100 - กม. 93+150 ตาบลทุ่งหลวง อาเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร

2

2

12 โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่สาธารณะตาบลออนใต้ (หนองพญาพรม)
ตาบลออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
13 โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ประชุมนานาชาติ แบะ
รองรับระบบขนส่งมวลชน ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

2

2

10 โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่ชุมชนหนองสะเรียม ตาบลยุหว่า อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
11 โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่หนองบัวพระเจ้าหลวง เชื่อมโยงวัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ด ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
2

2
2

2

2

9 โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนา (เวียงกุมกาม) อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2

2

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
(๑๐)
(๙)
2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนแม่ข้อน - นา
หวาย ระหว่าง กม.0+300 - กม. 3+700 ตาบลเมืองงาย อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

แผนงาน/โครงการ
(๗)

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

39,000,000

78,000,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

90,000,000

55,500,000

92,400,000

82,800,000

78,000,000

70,000,000

50,000,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

90,000,000

55,500,000

92,400,000

82,800,000

195,000,000

70,000,000

50,000,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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กิจกรรมการ 3.3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย
รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ

1

1
กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงาน
ประเพณีท้องถิ่น
1
กิจกรรมหลัก 2.4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น
1
กิจกรรมการ 3.1 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
1
กิจกรรมการ 3.2 กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious :
ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่

กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการ
ชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling)

1

2

2

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

2

2

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

2

2

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
งปม.
ชาติ
(๑๐)
(๘)
(๙)
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
14 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและ
1
2
เศรษฐกิจท้องถิ่น
1
กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอย
2
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)

แผนงาน/โครงการ
(๗)

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๑

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

139,960,000

-

3,000,000

3,000,000
3,000,000

297,006,000

-

3,000,000

3,000,000
3,000,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

3,000,000

3,000,000

998,785,000

1,435,751,000

709,000

2,000,000

2,000,000

709,000

5,709,000
5,709,000

4,500,000

4,500,000
5,709,000
5,709,000

19,500,000

13,500,000

1,455,000

6,000,000

6,000,000

1,455,000

31,455,000
31,455,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

25,455,000
25,455,000

พ.ศ. ๒๕๖๕
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แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
แหล่ง
ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
งปม.
ชาติ
(๑๐)
(๘)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model
1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
1
2
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นวัตกรรม
เชียงใหม่
1
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
2
อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
1
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช เพื่อยกระดับ
2
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรียด์ ้วยชีววิธี
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
1
กิจกรรมหลักที่ 3 การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
2
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนเกษตร (Agricultural Technology
เชียงใหม่
Transfer to Communities)
1
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่ม
2
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
จังหวัดเชียงใหม่

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

1,090,100

1,118,400

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

31,742,800
10,846,500
1,960,000
858,000
5,000,000

3,028,500

1,960,000
858,000
5,000,000

3,028,500

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕

29,534,300
10,846,500

พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
งปม.
(๘)
1
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ
1
กิจกรรมหลักที่ 1 การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรวิชญา

2

2
2
2

1

1
1
1

กิจกรรมหลักที่ 3 การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชน
เครือข่ายที่โรงเรียนตั้งอยู่
กิจกรรมหลักที่ 4 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในศูนย์อานวยการโครงการพัฒนา
ตามพระราชดาริอาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดาริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ลุ่มน้าแม่ลอบตามพระราชดาริ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาเกียน

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่
สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
(๑๐)
(๙)
2
2
สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 1
สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิง
สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำน
อำรักขำพืช จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการร้อย
ใจรักษ์

แผนงาน/โครงการ
(๗)
-

พ.ศ. ๒๕๖๑

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

1,090,100

1,118,400

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

409,000

873,600

1,778,100

1,155,900

18,687,800
2,985,900

พ.ศ. ๒๕๖๕

409,000

873,600

1,778,100

1,155,900

20,896,300
2,985,900

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕
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บัญชีรายการชุดโครงการ
แหล่ง
ยุทธศาสตร์
งปม.
ชาติ
(๘)
(๙)
1
กิจกรรมหลักที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่
2
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดง
เย็น ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอาราบิกาในพื้นที่
2
ส่งเสริม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1
กิจกรรมหลักที่ 8 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
2
พระราชดาริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง
1
กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรในโครงการหลวงทุ่ง
2
สะลวง ขุนวาง และแม่สะป๊อก
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
3 ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์
1
2
ความต้องการในตลาดสากล
1
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานอาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบ
2
โจทย์ความต้องการของตลาด CLMV
1
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV
2
(Northern Thailand Food Valley Road Show)
4 โครงการผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย และการสกัดสารสาคัญ
1
2
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เชื่อมโยงตลาด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1
กิจกรรมหลักที่ 1 การหาปริมาณสารสาคัญของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ใน
2
ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ดี
1
กิจกรรมหลักที่ 2 การขยายพันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ดีเพื่อส่งเสริมการผลิตทดแทน
2
พืชที่ก่อปัญหาหมอกควัน
1
กิจกรรมหลักที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอดสารเคมี
2
สร้างแปลงต้นแบบ
1
กิจกรรมหลักที่ 4 การสกัดสารสาคัญจากหัวแก่นตะวันและการพัฒนา
2
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1
กิจกรรมหลักที่ 5 การทดสอบตลาด การทาโมเดลธุรกิจต้นแบบเพื่อสร้างความ
2
เชื่อมโยงตลาด และ การจัดทาฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

แผนงาน/โครงการ
(๗)

-

-

-

-

-

-

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

2,253,600

-

1,118,400

-

305,000
493,000
300,000

305,000
493,000
300,000

46,046,300

282,000

282,000

42,674,300

160,000

160,000

4,997,000

4,997,000

1,540,000

6,603,000

6,603,000

1,540,000

14,303,500
12,763,500

4,099,000

3,058,100

888,200

3,440,000

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕

13,140,000
11,600,000

4,099,000

ที่ทาการปกครองอาเภอแม่วาง

3,440,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

3,058,100

1,163,500
1,163,500

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

888,200

พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)
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กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ของ SME/OTOP สูม่ าตรฐานสากล
กิจกรรมหลักที่ 3 Taste of Lanna กินดีอยู่ดวี ิถีลา้ นนา
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

2
2

1
1

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

-

-

-

-

-

-

1,227,100

-

12,000,000
24,660,000

5,040,000

12,000,000
25,887,100

5,040,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงาน/โครงการ
แหล่ง
ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑(๗)
งปม.
ชาติ
(๑๐)
๒๕๖๕
(๘)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis)ให้สามารถรองรับการเป็น
ศูแผนงานส่
นย์กลางทางการค้
า การลงทุ
งเสริมและพั
ฒนาเมือนงอัของภาคเหนื
จฉริยะ เมือองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
1,227,100
24,660,000
25,887,100
1 โครงการที่ 1 โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ
1,227,100
24,660,000
25,887,100
1
2
นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )
7,620,000
7,620,000
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการด้าน
1
2
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วย
โปรแกรมฟื้นฟูแบบเริ่มต้นใหม่ (Begin Again for Food and
Wellness Startup)

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
จังหวัดเชียงใหม่

แบบ จ.๑
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2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative
Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดงาน Chiangmai Gastronomy Exhibition

กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน ChiangMai Premium Coffee Exhibition

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้าที่
มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

แหล่ง
ยุทธศาสตร์ ชาติ
หน่วยดาเนินการ
งปม.
(๙)
(๑๐)
(๘)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้เทคโนโลยีและนัวตกรรมในการยกระดับการผลิต และเชื่อมโยงการผลิตสู่สากล
1 โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiangmai Chiang
1
2
Mai with Creative Economy)

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
จังหวัดเชียงใหม่

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

3,653,900

3,653,900
3,653,900

28,750,000

9,750,000

3,000,000

3,000,000

8,000,000

5,000,000

28,750,000
28,750,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕

32,403,900

9,750,000

3,000,000

3,000,000

8,000,000

5,000,000

32,403,900
32,403,900

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕

แบบ จ.๑
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5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

กิจกรรมหลัก 2 การฟื้นฟูดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
กิจกรรมหลัก 3 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
กิจกรรมหลัก 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ใน
พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 6 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)

กิจกรรมหลัก 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

913,700

2,000,000

24,390,000

5

1

กิจกรรมหลัก 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า

19,403,600

29,970,000

223,233,600
49,373,600

114,233,700
27,303,700

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
เชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

11,178,600
11,178,600

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

6,556,900
6,556,900

แผนงาน/โครงการ
(๗)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
งปม.
ชาติ
(๑๐)
(๘)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
1 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ
1
5
1
กิจกรรมหลัก 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
5
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
จังหวัดเชียงใหม่
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
1
กิจกรรมหลัก 2 ตาบลต้นแบบจัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน และฝุ่น
5
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
1
กิจกรรมหลัก 3 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละออง
5
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
1
กิจกรรมหลัก 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้า ป่า
5
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
อนุรักษ์ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
1
กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
5
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
กองทัพภาคที่ 3 / กอ.รมน.ชม.
แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2 โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
1
5

บัญชีรายการชุดโครงการ

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
จังหวัดเชียงใหม่

774,200
40,577,600
14,510,000

774,200
40,577,600
14,510,000

2,012,000

901,000

2,173,900

3,100,000

1,158,300
884,400

40,650,000

901,000

4,173,900

22,503,600

1,158,300
884,400

95,010,000

1,125,265,300
165,841,300

2,347,200

2,347,200

787,798,000
89,164,000

107,133,200
107,133,200
31,188,700

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

89,397,700
89,397,700
31,188,700

พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ จ.๑

2,925,700
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สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 500 ม.
11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านทุ่งท้อ ม .2 ต.สอง
แคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 280 ม.
12 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านสบอาว ม .4 ต.
สันติสุข อ.ดอยหล่อ (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) จ.เชียงใหม่ ความยาว 280
ม.
13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านทรายมูล ม .6 ต.
แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 400 ม.

10 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านท่ามะโอ ม .3 ต.
5
5

5

2

2

5

2

2

5

2

ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 710 ม.

5

2

5

5

8 โครงการออกแบบผนังกันดิน ป้องกันตลิ่งพัง - ป้องกันน้าท่วมและถนน
เลียบริมคลองแม่ขา ตาบลสบข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
9 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม .7

2

2

2

1
1
2

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
(๑๐)
(๙)
5
ที่ทาการปกครองอาเภอหางดงที่ทา
การปกครองอาเภอสันทราย
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
5
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
5
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
5
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

2

กิจกรรมหลัก 9 สอนน้องสร้างป่า
กิจกรรมหลัก 10 เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นน้าลาธาร และเพิ่มความชุ่มชื้น
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วมพื้นที่ชุมชน
เมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วม
พื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง ตั้งแต่ฝาบพยาอุต หมู่ที่ 6
ถึงฝายท่ามะโก๋ หมู่ที่ 12 ตาบลหนองตอง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ความยาว 865 เมตร
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วง
บริเวณสะพานข้ามแม่น้าปิง หมู่ที่ 6 บ้านเด่นสารภี(ฝั่งซ้าย) ตาบลบ้านตาล
และบริเวณบ้านกองหิน(ฝั่งขวา) ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ความยาว 1,660 เมตร

แหล่ง
งปม.
(๘)
1

7 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง บริเวณโค้งปู่ลิง หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 2,400 เมตร

6

5

4

3

บัญชีรายการชุดโครงการ

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง

แผนงาน/โครงการ
(๗)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

22,000,000

15,200,000

10,400,000

1,330,000

38,000,000

44,000,000

30,400,000

20,800,000

2,660,000

76,000,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

30,200,000

16,250,000

21,140,000

37,750,000

29,000,000

168,484,000

44,000,000

30,400,000

20,800,000

2,660,000

5,552,800
25,876,200
76,000,000

6,855,400

พ.ศ. ๒๕๖๕

16,250,000

21,140,000

37,750,000

29,000,000

168,484,000

110,000,000

76,000,000

52,000,000

6,650,000

5,552,800
25,876,200
190,000,000

6,855,400

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

30,200,000
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รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ

แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 500 ม.
15 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง บ้านวังขามป้อม ม .7 ต.
ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ความยาว 400 ม.
16 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้าแม่น้าแจ่ม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7
– บ้านวังตวง หมู่ที่ 9 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ความยาว
1,200 ม.
17 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้าแม่น้าแจ่ม ช่วงบริเวณบ้านท่า
ข้าม หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ความยาว 1,000 ม.

14 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง บ้านแม่ก๊า ม .12 ต.

แผนงาน/โครงการ
(๗)

2

2

2

แหล่ง
งปม.
(๘)
2

5

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
(๑๐)
(๙)
5
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
5
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

120,790,600

234,412,200

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

877,195,700

70,000,000

84,000,000

30,200,000

37,750,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

1,232,398,500

70,000,000

84,000,000

30,200,000

37,750,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
งปม.
ชาติ
(๑๐)
(๘)
(๙)
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0
0
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
1
1
0
0
กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
1
1
ที่ทำกำรปกครองจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน ประจาปี 2565
เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม./
กิจกรรมหลักที่ 2 เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทาง
1
1
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
จิตใจ เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาบริบทและพฤตินิสยั ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อ
1
1
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 สนับสนุนร้อยใจรักษ์
1
1
สถำนีตำรวจภูธรแม่อำย โดย
กำรอำนวยกำรของตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
1
1
กองร้อยตระเวนชำยแดนที่ 334
ติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 6 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบ
1
1
กองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ลาเลียงยาเสพติดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ชำยแดนที่ 33
แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
0
0
2 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง
1
1
0
0
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัย
1
1
ที่ทาการปกครองจังหวัด
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอชายแดน 5 อาเภอ
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนว
1
1
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้าง
เชียงใหม่
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
1
1
ที่ทาการปกครองอาเภอเชียง
ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับ
ดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง
ประเทศเพื่อนบ้าน ของ 5 อาเภอชายแดน
แม่อาย

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม่

6,315,500
6,315,500

1,310,500
1,310,500

9,384,100
9,384,100

2,784,900
2,784,900

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

750,100

481,000

481,000

300,000

300,000

750,100

149,900

149,900

1,040,000

1,568,100

1,568,100

1,040,000

3,855,000

3,855,000

7,323,300
7,323,300

4,039,700

4,039,700

3,227,900
3,227,900

37,759,700
37,759,700
12,147,400

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

22,060,100
22,060,100
12,147,400

พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ จ.1
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แหล่ง
งปม.
(๘)
1

6 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ศูนย์
ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 10
8 โครงการเจริญสมาธิตามวิถพี ุทธ ศีล สมาธิ ปัญญา รักษาจิตใจ สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกฝังจิตสานึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่
4 โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
5 โครงการ “การนิเทศ และติดตามการดาเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ของสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

1

2

1

2

1
1

1

2

2
2

1

1

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่

0
0

0
0

ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
ชาติ
(๑๐)
(๙)
1
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังงาน
1
1
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
มวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมการอบรมจัดตั้งราษฎรชุดรักษาความปลอดภัย
1
1
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอชายแดน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม
ด้า3นความมั
่นคงทุกกรูปฝัแบบ
โครงการปลู
งจิตสานึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันและ
1
1
แก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
1
1
กองบังคับกำรกองอำสำรักษำ
เชียงใหม่
ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนยุตธิ รรมจังหวัด
เชียงใหม่
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(๗)

0
0

0
0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

212,000

212,000

15,000

170,000
160,000

132,000

200,000

1,100,000

2,460,800

15,000

170,000
160,000

132,000

200,000

1,100,000

2,460,800

4,237,800
3,560,800

457,800

457,800

4,237,800
3,560,800

287,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

287,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

200

บัญชีรายการชุดโครงการ

1

1

กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมการจ้างงานผู้สงู อายุ

4

1

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุและพัฒนาระบบการคุ้มครองทาง
สังคมในพื้นที่โครงการพระราชดาริ

4

1

รวมด้านความมั่นคง 9 โครงการ
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
10 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 มหกรรมวันผู้สงู อายุแห่งชาติ ประจาปี 2565

4

4

1

1

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

1

1

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนน

สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

แฃวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
อาเภอสารภี/อาเภอเวียงแหง/
อาเภอแม่ริม/อาเภอพร้าว/
อาเภอสันป่าตอง/อาเภอสัน
กาแพง

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
งปม.
ชาติ
(๑๐)
(๘)
(๙)
แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทางถนน
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
1
1
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
1
สานักงานป้องกันและบรรเทา
จังหวัดเชียงใหม่
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(๗)

0
0

0
0

0
0

0
0

-

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

12,169,000
1,968,800
1,968,800

0
0

7,626,000
0
0

0
0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

3,390,400

1,054,900

378,600

108,818,700
4,823,900
4,823,900

377,000

78,275,900

640,000

79,292,900
79,292,900

พ.ศ. ๒๕๖๕

3,390,400

1,054,900

378,600

128,613,700
6,792,700
6,792,700

377,000

78,275,900

640,000

79,292,900
79,292,900

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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4
4

4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลักที่ 5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่านสื่อสารมวลชน และ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
12 โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมหลักที่ 1 วางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

4

1
1

กิจกรรมหลักที่ 5 การขับเคลื่อนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน

4

4

1

กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.

4

4

1

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)
4

แหล่ง
งปม.
(๘)
1

บัญชีรายการชุดโครงการ

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
11 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการ
ดาเนินโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมเยาวชนสถาบันการศึกษา รู้คุณค่าสืบสาน
พระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการ
(๗)

สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
สนง.เขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 34

สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่

สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

0

0
0

0

0
0

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

875,100

6,145,700
5,270,600

0

18,414,000
18,414,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

617,900

167,100

620,000

7,100,000

1,000,000

12,538,700

532,000

15,261,100

6,174,900

500,200

842,000

55,848,900
23,310,200

พ.ศ. ๒๕๖๕

617,900

167,100

620,000

7,100,000

1,000,000

13,413,800

532,000

15,261,100

6,174,900

500,200

842,000

80,408,600
46,994,800

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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บัญชีรายการชุดโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 8 เสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางโครงการ อพ.สธ.
กิจกรรมหลักที่ 9 ศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสี
ธรรมชาติ
13 โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
กิจกรรมหลักจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยิ ราชนารี
รวมด้านสังคม 4 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ

กิจกรรมหลักที่ 6 ขับเคลื่อนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
กิจกรรมหลักที่ 7 จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช้ประโยชน์โดยชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน

แผนงาน/โครงการ
(๗)

4
4
4

4

1
1

1

สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
เชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
(๑๐)
(๙)
4
กองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 33
4
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

1

1

แหล่ง
งปม.
(๘)
1

0

-

0

-

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

8,114,500
20,283,500

0

18,414,000
26,040,000

0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

60,672,800
169,491,500

20,000,000

20,000,000

400,000

1,200,000

1,092,500

341,200

พ.ศ. ๒๕๖๕

87,201,300
215,815,000

20,000,000

20,000,000

400,000

1,200,000

1,092,500

341,200

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิน่

แผนงานที่ 1
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชือ่ มโยงธรรมชาติ
และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
547,887,000
547,887,000

204

แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม
สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 1 แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิน่
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญ ที่นารายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท
เกิ ด เงิน ทุ น หมุ น เวีย นภายในประเทศเป็ น จ านวนมาก สามารถสร้ างรายได้ ให้ กั บ ประชาชนและ
ภาคเอกชนที่ป ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่ องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบ โตในอัตรา
ที่สูงขึ้น โดยเป้าหมายของรัฐบาล คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว 2.7 ล้ านล้ านบาท ในปี 2565 ตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ งขั น ในเชิ งธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก าร ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
ลดความเหลื่อมล้าของสังคมที่มุ่งเน้ นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การร่ ว มกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคและพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
เสริ ม จุ ด เด่ น ในระดั บ ภาคและจั งหวั ด ในการเป็ น ฐานการผลิ ต และบริ ก ารที่ ส าคั ญ แผนพั ฒ นา
ภาคเหนื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ก าหนดให้ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ บริ ก ารต่ อ เนื่ อ งให้
มีคุณ ภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่ งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่ วถึง รวมทั้ งต่อยอด
การผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ มี เป้ าหมาย “สร้างรายได้ให้ ชุมชน ประชาชนมีความสุข ” โดยมุ่งเน้น พัฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานราก ใน 3 กลุ่ มงาน (เกษตร แปรรูป และท่ องเที่ย วโดยชุมชน) ซึ่งเกิด ประโยชน์ในวงกว้าง
จาเป็นจะต้องนาอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวชุมชนโดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
โดยแผนพั ฒ นาจั งหวั ด เชี ย งใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา
“นครแห่ งชี วิต และความมั่ งคั่ ง ” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมื อ งที่ ให้ ค วามสุ ข และชี วิต ที่ มี
คุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือนในฐานะ เมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
มีแนวทางการพัฒ นาส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
สินค้ า และบริก าร, ส่งเสริมและพั ฒ นาศั กยภาพของแหล่งท่ องเที่ยว และกิจกรรมการท่ องเที่ย ว
ในชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล, ส่งเสริมและพั ฒ นาศักยภาพโครงสร้างพื้ นฐาน และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว, ส่ งเสริ ม ยกระดั บ มาตรฐานและสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า การท่ อ งเที่ ย วบนฐานการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม และเชื่ อ มโยง
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

รายละเอียด
ในการนี้ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นจั งหวัด ที่มี ศั กยภาพของมี สถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ห ลากหลายและ
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อาเภอ แต่ปัจจุบันยังขาดการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมถึง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีมาตรฐาน จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้น ที่
จังหวัดเชียงใหม่
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการพั ฒ นาและเป้ า หมายของรั ฐ บาล
ในการสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่ อ งเที่ ยวและสร้างรายได้ จากการท่ องเที่ ย ว
รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการพั ฒ นาและเป้ า หมายของจั งหวั ด เชี ย งใหม่
จึงต้อ งดาเนิ น โครงการส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย วเพิ่ ม มูล ค่ าเชื่อ มโยงธรรมชาติ แ ละเศรษฐกิจ ท้ องถิ่ น
โดยการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนา
และยกระดั บ มาตรฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การยกระดั บ คุ ณ ภาพ การบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานด้ านความปลอดภั ยและสร้างความเชื่อ มั่ น ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ซึ่งจะนาไปสู่จะทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดมายิ่งขึ้น รวมถึงจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกได้
๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
4. เพื่อพัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
1. พัฒนาสายทางโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จานวน 15 สายทาง
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จานวน 1 แห่ง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
231,221,000 บาท
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
2,700,000 บาท
ทีท่ าการปกครองอาเภอดอยสะเก็ด
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
ทีท่ าการปกครองอาเภอดอยสะเก็ด
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 547,887,000 บาท
- ปี พ.ศ.2563 97,960,000 บาท
- ปี พ.ศ.2564 216,006,000 บาท
- ปี พ.ศ.2565 233,921,000 บาท
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หัวข้อ
10. ผลผลิต (output)
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. พัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15 สายทาง
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จานวน 1 แห่ง
1. เกิดการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้รวดเร็วและปลอดภัย
3. สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ยว รวมทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
4. เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานที่ 2
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชือ่ มโยงวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
31,455,000
31,455,000
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม
สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 2 แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญ ที่นารายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท
เกิ ด เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในประเทศเป็ น จ านวนมาก สามารถสร้ า งรายได้ ให้ กั บ ประชาชนและ
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น
โดยเป้ า หมายของรั ฐ บาล คื อ การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้น
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และ
มี ร ายได้ ที่ ดี ขึ้ น โดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้าของ
สั งคมที่ มุ่ งเน้ น สร้ า งรายได้ แ ละความเจริ ญ ความเข้ ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ โดยให้ ภ าคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคและพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
ในการเป็ น ฐานการผลิ ต และบริ ก ารที่ ส าคั ญ แผนพั ฒ นาภาคเหนื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ก าหนดให้
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยื น และ
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน
มีความสุข ” โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดย
ชุมชน) ซึ่งเกิดประโยชน์ในวงกว้าง จาเป็นจะต้องนาอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
โดยแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา “นครแห่ง
ชี วิ ต และความมั่ งคั่ ง ” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมื อ งที่ ให้ ค วามสุ ข และชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ า แก่
ผู้ อ ยู่ อ าศั ย และผู้ ม าเยื อ นในฐานะ เมื อ งที่ น่ าอยู่ และน่ า ท่ อ งเที่ ย วในระดั บ โลก) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมการท่ องเที่ ยวเพิ่ มมู ลค่ าเชื่ อมโยงธรรมชาติ วัฒ นธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้ อ งถิ่ น
มีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ
ท้ อ งถิ่ น เชื่ อ มโยงสู่ ร ะดั บ สากล, ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และสิ่ งอ านวย
ความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว, ส่ งเสริ ม ยกระดั บ มาตรฐานและสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
การท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์
และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีประเพณี
ศิลปวัฒ นธรรม และภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมล้านนาที่มีอัตลัก ษณ์ ท รงคุณ ค่า และเสน่ ห์ที่ โดดเด่ น
เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา และสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ พื้ น ที่ ไ ด้ ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงกั น ในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมของกลุ่ม ล้านนาที่ป ระชาชนมีค วามสัมพั น ธ์ และมีมาอย่ างยาวนาน
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
มีการติดต่อ พบปะ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้วิถีชีวิต สั งคมวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อั นดีงาม
รวมทั้งศิลปะ และสถาปัตยกรรม อันทรงคุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งกัน และกันหากได้มีการนาทุน
ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นแนวทาง
หนึ่ งในการส่งเสริมอั ตลั กษณ์ ของชาติพั น ธุ์ล้านนา ให้ เกิ ดการอนุรัก ษ์ ฟื้ นฟู และสื บสานมรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่แพร่หลายสืบไป นับว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมมือกัน โดยในปี
พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนนักท่องเที่ยว อยู่ที่ 10,820,564 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561
อยู่ที่ 0.36 % และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 109,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 1.33 %
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของรัฐบาล ในการสร้าง
ขีดความมารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท
ในปี 2565 รวมทั้ง เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่
มีความจาเป็นเร่งด่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จาเป็นต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางการท่ อ งเที่ ย วในระดั บ สากล จะเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยการ
ท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่ จึงมีแนวคิดจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
2. เพื่ อ เกิ ด การเรี ย นรู้ และเข้ า ใจในอั ต ลั ก ษณ์ ต านาน มรดก คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมอั น เป็ น ทุ น
ทางวัฒนธรรมล้านนา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ตานาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)
1.1 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฐาน
1.2 เส้น ทาง และกิจกรรมเพื่ อส่ งเสริม การท่ องเที่ย วในชุ มได้รับ การพั ฒ นา จานวนไม่ น้ อยกว่า 1
เส้นทาง
1.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour ที่เป็นระบบ
และมีมาตรฐาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุมชน
1.4 จัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมรวมใจสานสายใย สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า
..... (Chiang Mai Story Telling)
2.1 พัฒนาและสร้างคุณค่าจากเรื่องราว/เรื่องเล่า (Story Telling) วัฒนธรรมล้านนาที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในยุค
สมัยปัจจุบัน จานวนไม่น้อยกว่า 5 เรื่องราว
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
3.1 จั ด กิ จกรรมส่ งเสริม อาหารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ยวเชิงวั ฒ นธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism" จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
3.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism" จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
3.3 จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วงานเทศกาลและงานประเพณี ท้ อ งถิ่ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
4 กิจกรรม
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5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
We Love Chiang Mai
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang
Mai จานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
4.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love
Chiang Mai จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
(บวร On Tour)
6,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม บวร On Tour
งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมมหกรรม ชุมชนคุณธรรมรวมใจ สานสายใย สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม
งบประมาณ 3,000,000 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai
Story Telling)
1,455,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เรื่องเล่าทางประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จัดทาเป็นเอกสารชุดความรู้เรื่องเล่าในจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 490,000 บาท
กิจ กรรมย่ อยที่ 2 กิ จ กรรมส่ งเสริม เอกลั กษณ์ ล้ านนาในจังหวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ยกระดั บ วั ฒ นธรรม
สู่การจัดการท่องเที่ยว งบประมาณ 480,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมสร้างแบรนด์ “เชียงใหม่ เล่าว่า งบประมาณ 485,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
13,500,000 บาท
กิจ กรรมย่อ ยที่ 1 กิ จ กรรมส่ งเสริม อาหารเพื่ อการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรม "Lanna Cuisine for
Cultural Tourism" งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี งบประมาณ 2,000,000 บาท
กิจกรรมย่ อยที่ 3 กิ จกรรมส่งเสริม การจัด กิจกรรมต้ อนรับ เทศกาลการท่ องเที่ ยวจังหวัดเชี ยงใหม่
งบประมาณ 2,500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งบประมาณ 4,500,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai
4,500,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
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หัวข้อ
9. งบประมาณ

10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณรวม 31,455,000 บาท
- ปี พ.ศ.2563 3,000,000 บาท
- ปี พ.ศ.2564 3,000,000 บาท
- ปี พ.ศ.2565 25,455,000 บาท
1. เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฐาน
2. เกิ ด การพั ฒ นาเส้ น ทาง และกิ จกรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ได้ รับ การพั ฒ นา จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour ที่เป็นระบบ และ
มีมาตรฐาน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุมชน
4. จัดกิ จกรรมมหกรรมชุม ชนคุ ณ ธรรมรวมใจสานสายใย สร้างสังคมดี ด้ วยวิถีวัฒ นธรรม จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
5. เกิดการพัฒนาและสร้างคุณค่าจากเรื่องราว/เรื่องเล่า (Story Telling) วัฒนธรรมล้านนาที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ในยุคสมัยปัจจุบัน จานวนไม่น้อยกว่า 5 เรื่องราว
6. จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม อาหารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism" จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
7. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
Tourism" จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
8. จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วงานเทศกาลและงานประเพณี ท้ อ งถิ่ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
4 กิจกรรม
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang
Mai จานวนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
10. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love
Chiang Mai จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
1. มีข้อมูลองค์ความรู้ได้รับการรวบรวม เพื่อยกระดับการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรม
2. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ และกิจกรรมระดับนานาชาติ
3. จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. ใช้การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นาไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

แผนงานที่ 3
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชือ่ มโยงวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ลาดับที่

โครงการ

1

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพ
และเศรษฐกิจท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
5,709,000
5,709,000
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม
สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญ ที่นารายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสน
ล้านบาท เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศเป็นจานวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน
และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตรา
ที่สูงขึ้น โดยเป้าหมายของรัฐบาล คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้จากการท่ องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565 ตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และมี ร ายได้ ที่ ดี ขึ้ น โดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ และแข่ งขั น ได้
อย่ า งยั่ งยื น มี แ นวทางเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ งขั น ในเชิ งธุ ร กิ จ ของภาคบริ ก าร
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการร่วมกับ
ภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒ นาภาคและพื้นที่
เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่ อเสริม จุดเด่น ในระดับ ภาคและจังหวัด ในการเป็ นฐานการผลิตและบริก าร
ที่สาคัญ แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดให้พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม พัฒ นาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งเน้นพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานราก ใน 3 กลุ่ ม งาน (เกษตรแปรรู ป และท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน) ซึ่ งเกิ ด ประโยชน์
ในวงกว้าง จาเป็นจะต้องนาอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวชุมชนโดยการพัฒนา
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
โดยแผนพั ฒ นาจั งหวัด เชี ย งใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา
“นครแห่ งชี วิต และความมั่ งคั่ ง ” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมื อ งที่ ให้ ค วามสุ ข และชี วิต ที่
มี คุ ณ ค่ า แก่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย และผู้ ม าเยื อ นในฐานะ เมื อ งที่ น่ า อยู่ และน่ า ท่ อ งเที่ ย วในระดั บ โลก)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และ
เศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม
การท่องเที่ยวในชุ มชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พื้ น ฐาน และสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว, ส่ ง เสริ ม ยกระดั บ มาตรฐานและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริม
และเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ในปี พ.ศ. 25 62 นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ ป ระเทศไทย
รวม 195,891 ล้ านบาท หรือ 8.66% ของรายได้ จากการท่ องเที่ ยว คิด เป็น ต่างชาติจานวน
3,628,758 คน สร้ างรายได้ 183,869 ล้ า นบาท และคนไทย จ านวน 4,810,464 คน
สร้างรายได้ 12,022 ล้านบาท ผู้ เกษียณอายุต่างชาตินิยมใช้ชีวิต ในประเทศไทย เป็นอันดับ 1
ในเอเชีย โดยชาวญี่ปุ่ นนิยมใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมการแช่น้าพุร้อนหรือ Onsen อย่างยาวนาน และยังคงมีความต้องการ
เมื่อมาใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในเชียงใหม่ มีแหล่งน้าพุร้อน จานวน 21 แห่ง ปัจจุบั น
ปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้าพุร้อนธรรมชาติมีหลายประการ อาทิเช่น ไม่มีการศึกษาเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของน้าพุร้อน แหล่งบริการยังไม่ได้มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
ส่วนมากเป็นคนในท้องที่ใช้บริการแช่เท้า แช่ตัว แต่ยังขาดธุรกิจให้บริการ ผู้ประกอบการเองก็ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และขาดงบประมาณ ขาดแผนการตลาด
และการประชาสั ม พั น ธ์อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยธุรกิ จ เพื่ อ สุ ข ภาพอัน หนึ่ งที่ ส ามารถเชื่อ มโยง
เป็นบริการในแหล่งน้าพุร้อนหรือใช้น้าพุร้อนเป็นองค์ประกอบของบริการคือ ธุรกิจสุขภาพ
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของรัฐบาล ในการ
สร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้าน
บาท ในปี 2565 รวมทั้ง เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของจังหวัด
เชียงใหม่ มีความจาเป็นเร่งด่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จาเป็นต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางการท่ อ งเที่ ย วในระดั 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 อ งเที่ ย วที่ เพิ่ ม ขึ้ น จึ งจะท าให้ ร ายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่
จึงมีแนวคิดจัดทาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
๑. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 กิ จ กรรมการพั ฒ นากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม
สร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
1.1 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
จานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์
เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยว
สัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่
2.1 มีฐานข้อมูลสร้างการรับรู้การท่ องเที่ยวเชิงอาหาร การเพิ่ มมูลค่าอาหารด้านการท่องเที่ ยว
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฐานข้อมูล
2.2 จานวนผู้ได้รับการพัฒนาสร้างความรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
สภาวะ New Normal จานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
2.3 พั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว "Empowering CM Localicious" ภายใต้ ส ภาวะ New Normal
จานวนไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง
2.4 สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ Startup เพิ่ ม มู ล ค่ า อาหารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของ จ.เชี ย งใหม่ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
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หัวข้อ

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
2.5 พัฒนาความรู้ ด้านการพร้อมรับ New Normal และ การปรับปรุงอาหารถิ่น ยกระดับผลผลิต
และอาหารถิ่นสู่สากล จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
2.6 พัฒนาอาหารจานเด็ด จานวนไม่น้อยกว่า 30 จาน 30 ชุมชน
2.7 จัดทาสื่อ "EMPOWERING LANNA LOCALICIOUS” จานวนไม่น้อยกว่า 1 สื่อ
2.8 จัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ จานวน 1 ครั้ง
2.9 ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า
100 ราย
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา
และนวดไทย
3.1 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมทักษะเพื่อออกแบบการบริการและการสร้างอัตลักษณ์สินค้าและ
บริการในธุรกิจหมู่บ้านน้าพุร้อน สปา และนวดไทย จานวนไม่น้อยกว่า 150 คน
3.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจ สปา และนวด จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬา
เพื่อการท่องเที่ยว
2,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมปั่นเส้นทาง 2 เมือง กอยวัฒนธรรม งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม Chiang Mai Trail Running งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมปั่น 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง งบประมาณ 500,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหาร
ภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่
3,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมศึกษากิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒ นธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้สภาวะ New Normal งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 เชฟชุมชน ยกระดับผลผลิตและอาหารท้องถิ่นสู่สากล เชียงใหม่ งบประมาณ
1,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมจัดงาน“กินเหนือ ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ งบประมาณ
1,500,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย
709,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมอบรมทักษะเพื่อออกแบบการบริการและการสร้างอัตลักษณ์สินค้าและ
บริการในธุรกิจหมู่บ้านน้าพุร้อน สปา และนวดไทย งบประมาณ 409,000 บาท
(น้าพุร้อนดอยสะเก็ด, น้าพุร้อนสันกาแพง, น้าพุร้อนโป่งกราว)
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับ
และสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด งบประมาณ 300,000 บาท
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
5,709,000 บาท
1. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
จานวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์
เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จานวนไม่น้อยกว่า 400 คน
3. มี ฐ านข้ อ มู ลสร้ างการรับ รู้ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งอาหาร การเพิ่ ม มู ล ค่ าอาหารด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ฐานข้อมูล
4. จานวนผู้ได้รับการพัฒนาสร้างความรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
สภาวะ New Normal จานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
5. เกิ ด การพั ฒ น าเส้ น ท างท่ อ งเที่ ย ว "Empowering CM Localicious" ภ าย ใต้ ส ภ าวะ
New Normal จานวนไม่น้อยกว่า 1 เส้นทาง
6. สนับสนุนธุรกิจ Startup เพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง
7. พัฒนาความรู้ ด้านการพร้อมรับ New Normal และ การปรับปรุงอาหารถิ่น ยกระดับผลผลิต
และอาหารถิ่นสู่สากล จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
8. พัฒนาอาหารจานเด็ด จานวนไม่น้อยกว่า 30 จาน 30 ชุมชน
9. จัดทาสื่อ "EMPOWERING LANNA LOCALICIOUS” จานวนไม่น้อยกว่า 1 สื่อ
10. จัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ จานวน 1 ครั้ง
11. ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า
100 ราย
12. จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมทักษะเพื่อออกแบบการบริการและการสร้างอัตลักษณ์สินค้าและ
บริการในธุรกิจหมู่บ้านน้าพุร้อน สปา และนวดไทย จานวนไม่น้อยกว่า 150 คน
13. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจ สปา และนวด จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร สิ น ค้ าการบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ และยกระดั บ ภาพลั ก ษณ์
เมืองสุขภาพในระดับสากล
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ และยกระดับกิจกรรมสู่ระดับสากล
3. พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา และนวด
4. จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

แผนงานที่ 1
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model
ลาดับที่
1
2

โครงการ
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนว
พระราชดาริ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
10,846,500
20,896,300
31,742,800
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
แผนงาน ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ความสาคัญของโครงการ
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่ อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบ
ศั ต รูพื ชโดยเร็ ว โดยต้ อ งจั ด หาสารทดแทนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพี ย งพอและเป็ น ที่ ย อมรับ ของ
เกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาส ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตร
อินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอด
ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพั ฒ นาสินค้ า
เกษตรและผลิตภัณ ฑ์รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณ ภาพ มาตรฐานและความ
ปลอดภัย
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้า
เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตร
คุณ ภาพสู งและขั บ เคลื่อ นการเกษตรด้ ว ยเทคโนโลยี และนวัต กรรม ที่ ให้ ค วามส าคั ญ กับ การ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษา
ฐานรายได้เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่ ส ร้างรายได้ สูง ทั้ งเกษตรอั ตลั กษณ์ พื้ น ถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
- แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560- 2565
แผนพัฒ นาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 กาหนดเป้าหมาย
การพัฒ นาจังหวัด คือ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ” (City of Life and Prosperity) ซึ่งมี
ความหมายว่า “เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมือง
ที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.
2564) ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดไว้ 6 ประเด็น ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่ มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒ นธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
2. การขั บ เคลื่ อ นเกษตรปลอดภั ย เกษตรแปรรู ป มู ล ค่ า สู งตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และพั ฒ นา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
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รายละเอียด
3. การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมือง
นวั ต กรรมการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup
City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
4. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา
5. การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาด้านการเกษตร ปรากฏในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
และ 3) สิ น ค้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตร เกษตรแปรรู ป และอาหาร มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น โดยแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาจะเน้นให้ความสาคัญกับสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นหลัก
อีกทั้งการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไข
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม มี ค วามจาเป็ น อย่ า งยิ่งที่ ต้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู้จ าก
งานวิจัยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
ในเชิงพื้นที่ที่มีปัจจัยสาคัญด้านสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจาเป็น
ที่ต้องใช้ผลงานวิจัยที่มีการทดลองและวิจัยในเชิงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้น มีการนาองค์ความรู้
จากงานวิจั ยไปใช้ น้ อยมาก หรือ ไม่ส ามารถนาไปสู่ การปฏิ บั ติได้ เนื่อ งจากปั ญ หาในด้ านของ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ สู่ผู้ปฏิ บัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนาผลงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรไทย
ภาคเกษตรไทยกาลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและจากการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรส่วนใหญ่
งานวิจัยหลายชิ้นและประสบการณ์จากหลายประเทศได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จะเป็นตัวช่วยที่สาคัญในการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรได้
แต่เกษตรกรของไทยยังไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างกว้างขวาง
ทาให้สะท้อนถึงสองประเด็นความท้าทายทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์ คือ (1) ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี ที่ มี ในปั จ จุ บั น กั บ เกษตรกรในชุ ม ชน (2) กระบวนการถ่ า ยทอดและส่ งผ่ า น
เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรในชุมชน
โดยในปีงบประมาณ 2565 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุม/หารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกสังกัดร่วมทางานแบบ
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นเมืองแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหาร
ปลอดภัย ด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส่งผลให้
เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มี
ในปั จ จุ บั น และได้ รั บ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ เกษตรกรในชุ ม ชน ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเรีย นรู้
ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
1. เพื่อให้มีแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง ส่งออกต่างประเทศเป็นจานวนมากในแต่ละปีผ่านมาตรฐานการส่งออก
สามารถลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ชีววิธีควบคู่กับวิธีการจัดการศัตรูพืช
ที่เหมาะสมด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน
เกษตรในพื้ น ที่ จังหวัด เชี ย งใหม่ และก่ อ ให้ เกิ ด การเรีย นรู้ ในชุ ม ชน เพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตร
ในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตร ให้ แ ก่ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer
5. เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ผ่านงานแสดงสินค้า
1. ชุดเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 จานวน 1 ชุด
เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ นาไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตให้
เป็นระบบการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการทาการเกษตรแบบแม่นยาภายใต้การใช้เทคโนโลยีการผลิต
แบบอัจฉริยะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ผ่านการรับรองผลิตพืช
ตามมาตรฐาน GAP ร้อยละ 10
3. ชุมชนภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดพัฒนา อย่างน้อย 10 ชุมชน/100 คน
4. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer ที่ได้รับการส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็ง จานวน 705 ราย/ได้แบบผลิตภัณฑ์ จานวน 40 ชนิด/แปลงเรียนรู้ 50 แปลง
5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่ริม อาเภอแม่ออน อาเภอแม่อาย อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยหล่อ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตข้ าวขาวดอกมะลิ 105 อิ น ทรี ย์ โดยใช้ เทคโนโลยี เกษตร
อัจฉริยะ
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 ประชุ ม ชี้ แ จงและคั ด เลื อ กเกษตรกรเป้ า หมายเป็ น ตั ว แทนพื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า ว
ปทุมธานี 1 ของจังหวัดปทุมธานี และเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ จานวน 5 แปลง ในพื้นที่อาเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทาแปลงเรียนรู้ โดยใช้กรรมวิธีดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 การผลิตข้าวของเกษตรกร
กรรมวิธีที่ 2 การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
- เตรียมดินปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีหยอดข้าวงอกด้วยเครื่องหยอดข้าวงอกแบบรถไถ
เดินตาม ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัมต่อไร่
- จัดการน้าในแปลงนาด้วยท่อน้าอัจฉริยะ โดยติดตั้งท่อน้าอัจฉริยะในแปลงนา 1 จัดต่อ 1 แปลง
พร้อมทั้งติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงนา 1 เครื่องต่อ 1 แปลง
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรียต์ ามที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง ด้วยโดรน
โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง
- สารวจสุขภาพข้าวด้วยโดรนติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัม
- ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคและแมลง รวมทั้งวัชพืชในนาข้าวด้วย โดรน ตามคาแนะนา
ของกรมการข้าว
- เกี่ยวข้าวที่ระยะพลับพลึงด้วยรถเกี่ยวข้าว
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หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่ จานวนเกษตรกร 100 ราย 1 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตามและประเมินผลโครงการ
1,960,000 บาท
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์
ด้วยชีววิธี
กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัต รูพื ชโดยชีววิธี ที่ เหมาะสมตามชนิ ดพื ช
ด้วยการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรคัดเลือกเกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์
ที่เป็ นสมาชิก ศู นย์เรียนรู้การเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตร (ศพก.) วิสาหกิจชุม ชน
ศู น ย์ จั ด การศั ต รู พื ช ชุ ม ชน เป้ าหมาย ๑๖๐ ราย (อ.สั น ทราย อ.หางดง อ.แม่ ว าง อ.สารภี
อ.สันกาแพง อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อยที่ 2 สารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
กิจกรรมย่อยที่ 3 การนาไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตามผลการดาเนินงาน
๘๕๘,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน
เกษตร (Agricultural Technology Transfer to Communities)
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เทคโนโลยี แ ละชุ ม ชน (Technology and
Community Survey) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1.2 รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่มคี วามพร้อมในการถ่ายทอด
1.3 สอบถามโจทย์ความต้องการเบื้องต้นของชุมชน
1.4 สรุปรายชื่อชุมชนและเทคโนโลยี ที่มีความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (Selection)
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
2.2 ดาเนินการคัดเลือกชุมชนผู้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กิจ กรรมย่อ ยที่ 3 การประเมิน ศั ก ยภาพและความต้ องการของชุ มชน เพื่ อการจับ คู่ ระหว่ าง
เทคโนโลยีกับชุมชน (Diag/ Matching)
3.1 ลงพื้นที่สารวจชุมชนเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของชุมชน
3.2 วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
3.3 จับคู่เทคโนโลยีที่มคี วามเหมาะสมกับความต้องการ และความพร้อมของชุมชน เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน (Technology Transfers)
4.1 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนามาใช้งานในพื้นที่
• ชี้แจงแผนการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชุมชน ทาความเข้าใจและ
ชี้แจงให้ทราบถึงจุดเด่น ประโยชน์ และผลดีที่จะเกิดขึ้นชุมชน
4.2 การสาธิตการใช้งานเทคโนโลยี (การถ่ายทอดเทคโนโลยี)
• ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนตามรูปแบบการดาเนินงานที่ได้วางไว้ในแต่ละ
แผนงาน เช่น การเข้าติดตั้งระบบอุปกรณ์ การพัฒนากระบวนการ การปรับปรุงสายการผลิต
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการใช้งานเทคโนโลยีให้กับบุคลากรในชุมชน
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หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

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

รายละเอียด
4.3 การจัดทาแผนธุรกิจ Business Model Canvas ร่วมกับชุมชน
4.4 การส่งเสริมให้ชุมชนนาเทคโนโลยีไปใช้งานจริง
• ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางการต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่ อส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการใช้งานเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไป รวมถึงแนะนาหน่วยงานที่
สามารถสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับชุมชนต่อไปในอนาคต
กิจกรรมย่อยที่ 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
5,000,000 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร
และ Young Smart Farmer
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างการรับรู้เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ 50 ราย 1 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 3 การสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการระดับจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมย่ อยที่ 4 การพั ฒนาศักยภาพและพั ฒนาบรรจุภั ณฑ์ Young Smart Farmer จานวน 30
ราย จานวน 1 ครั้ง 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมย่อยที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน จานวน 50 ราย จานวน
2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมย่ อยที่ 6 พั ฒนาเครือข่ ายและศักยภาพยุ วเกษตรกรจังหวั ดเชียงใหม่ จ านวน 125 ราย
จานวน 1 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 7 การจัดงานประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าทางการเกษตร จานวน 3 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 8 การติดตามประเมินผล
3,028,500 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวเขียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณ 10,846,500 บาท
1. มีแปลงต้นแบบการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 5 แปลง
2. เกิ ด เกษตรกรต้ น แบบ (smart farmer) ของการการจั ด การศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพตามระบบโรงเรียนเกษตรกร จานวน 160 ราย
3. ชุมชนภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปไปใช้
ประโยชน์ 10 ชุ ม ชน/100 คน/มี โมเดลธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถน าไปใช้ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer ที่ได้รับการส่งเสริม
และสร้างความเข้มแข็ง จานวน 705 ราย/ได้แบบผลิตภัณฑ์ จานวน 40 ชนิด/แปลงเรียนรู้
50 แปลง
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้การนาเสนอและนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตที่ตนเองมีและ
ได้ขยายฐานตลาดลูกค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
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หัวข้อ
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. เกษตรกรนาองค์ความรู้การผลิตข้าวขาวดอกมะลิไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
ในกลุ่มและเกิดแปลงเรียนรู้เพิ่มขึ้น
2. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน
3. เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
และสร้ างรายได้ ล ดความเลื่ อ มล้ าของเกษตรกรในท้ อ งถิ่ น จากภู มิ ปั ญ ญาผสมผสานกั บ
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
4. เกิดองค์ความรู้/แปลงเรียนรู้และแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart
Farmer
5. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
แผนงาน : ที่ 1 แผนงานส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิ ตร รัชการที่ 9
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งนา ที่ดินทากิน
ขาดความรู้ในการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า จึงทรงมี พ ระราชด าริให้ ด าเนิ น การพั ฒ นาด้านต่ าง อาทิ
ด้านพั ฒ นาแหล่งน า ด้านสิ่ งแวดล้ อมด้ านการเกษตร ด้ านส่ งเสริม อาชี พ ด้ านสวัส ดิก ารและสังคม
ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทังได้พระราชทานแนวทางดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน
ตามภู มิ ภ าคต่ างๆ ทั่ วประเทศ โดยเน้น ให้ ผ ลการด าเนิน งานตกถึ งมื อราษฎรโดยตรงเป็ นเบื องแรก
ให้ ส ามารถพึ่ งพาตนเองได้ อ ย่ าง “พออยู่ พอกิ น ” และขณะเดี ย วกั น ก็ เป็ น การปู พื นฐานไว้ ส าหรั บ
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พั ฒ นาราษฎรผู้ ย ากไร้ ให้ มี ฐ านะ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่ อ ยู่ ห่ างไกล
ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขันตอน
ตามล าดั บ ความจ าเป็ น ประหยั ด การพึ่ งพาตนเอง ส่ งเสริ ม ความรู้ และเทคนิ ค วิ ชาการสมั ย ใหม่
ที่ เ หมาะสม รวมทั งส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกจากนั น ยั งมุ่ งเน้ น การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา และ
ความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่ มีพืนที่การดาเนินงานโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ มากกว่า 40 โครงการ
เกษตรกรที่ เข้ า ร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ เป็ น เกษตรกรชนเผ่ า อาศั ย อยู่ ในภู มิ ป ระเทศที่ เป็ น ภู เขาสู ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักและผลไม้เป็นหลัก มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ให้ เกษตรกรกลุ่ ม นี สามารถพึ่ งพาตนเองได้ อ ย่ า ง “พออยู่ พอกิ น ” จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ร่ว มสนอง
การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตร
แก่เกษตรกรในพืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ น และเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของเกษตรกร ลดรายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้
ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก สร้ างความยั่งยืนในการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จึงมีความจาเป็นในการจัดทาโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ ให้กับเกษตรกรในพืนที่
โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ ให้ ได้รับ ความรู้ การฝึก ปฏิ บั ติ สามารถพึ่ งพาตนเองได้ และ
ต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชนต่อไปได้
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการและพืนที่ใกล้เคียง
2. เพื่ อส่งเสริม ให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต พืชอาหาร การประมง และการ
ปศุสัตว์ที่ปลอดภัยในพืนที่โครงการและพืนที่ใกล้เคียงสามารถพึ่งพาตนเองและนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้
3. เพื่อขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพและ มีรายได้เพิ่มขึน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของ
ตนเองได้
2. เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวพระราชดาริในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
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5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
1. พืนที่ตังโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
2. พืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ งานเมืองงามใต้ และ
บ้านหัวเมืองงาม ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3. ชุมชนเครือข่ายที่โรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรกลางวันตังอยู่ สังกัด ตชด.33 จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 16 ชุมชน
4. เกษตรกรในพืนที่ภายใต้การดาเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 9 แห่ ง ได้ แก่ โครงการตามพระราชดาริอ าเภอสัน ป่ าตอง โครงการศู น ย์เรียนรู้การพั ฒ นา
อมก๋อยตามพระราชดาริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพืนที่ลุ่มนาแม่ลอบตามพระราชดาริ โครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาเกียน โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น อาเภอจอมทอง โครงการพัฒ นาพืนที่สูงตามแบบ
โครงการหลวงสบโขง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงทุ่งสะลวง และโครงการหลวงขุนวาง
การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมย่อยที่ 2 การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการเกษตรบนพืนที่สูง
กิจกรรมย่อยที่ 3 การประชาสัมพันธ์และการจัดทาแผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา
เป้าหมาย เกษตรกรในพืนที่ตังโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4
ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
2,985,900 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
- สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
- สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ฝึกอบรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การปรับปรุงบารุงดิน
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเป็นจุดเรียนรู้
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ (๔ หมู่บ้านหลัก) ได้แก่ บ้านห้วยส้าน
บ้านเมืองงามเหนือ บ้านเมืองงามใต้ และบ้านหัวเมืองงามตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1,155,900 บาท
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีพัฒนาทีดินเชียงใหม่
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชนเครือข่ายที่โรงเรียนตั้งอยู่
กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพืนฐานด้านการผลิตพืชอาหาร การประมง และการปศุสัตว์
กิจกรรมหลักที่ 2 : ส่งเสริมแปลงเรียนรู้ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การติดตามและประเมินผล
เป้ า หมาย ด าเนิ น การในพื นที่ ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยที่ โ รงเรี ย นภายใต้ โ ครงการเกษตรกลางวั น ตั งอยู่
สังกัด ตชด.33 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 16 ชุมชน
1,778,100 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
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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

รายละเอียด
การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่ ภายในศูนย์ฯ พระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง และเกษตรกรประชาชน
ทั่วไปในพืนที่อาเภอสันป่าตอง
873,600 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
การพั ฒ นาที่ ดิ น ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโครงการศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารพั ฒ นาอมก๋ อ ยตาม
พระราชดาริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ลอบตามพระราชดาริ และโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาเกียน
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและนา
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาที่ดนิ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 3 : การส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาเกษตรบนพืนที่สูง
กิจกรรมหลักที่ 4 : การติดตามและประเมินผล
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดาริ หมู่ 1 บ้านหริม ตาบลอมก๋อย
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการพัฒนาการเกษตรในพืนที่ลุ่มนาแม่ลอบตามพระราชดาริ ครอบคลุมพืนทีล่ ุ่มนาแม่ลอบ
ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านนาเกียน ครอบคลุมบ้านนา
เกียนกลาง นาเกียนเก่า และนาเกียนใหม่
409,000 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเลียงแพะเนือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายในพืนที่
โครงการฯ
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านดงเย็น ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
3,440,000 บาท
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
ส่ งเสริม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ตกาแฟอราบิ ก้ าในพื้ นที่ ส่ งเสริม สถานี เกษตรหลวงอ่ า งขาง
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพืนที่ปลูกกาแฟอราบิก้า โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พืนที่ต้นแบบที่ประสบความสาเร็จแล้ว
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตกาแฟและสร้างคุณภาพมาตรฐานทีม่ ีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์เฉพาะพืนที่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่
1. หมู่บ้านในพืนที่ส่งเสริมของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้แก่ บ้านหลวง-คุ้ม หมู่ที่ 5 ตาบลแม่งอน
2. บ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ที่ 14 ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
888,200 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบ
โครงการหลวงสบโขง
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การสารวจออกแบบการจัดทาระบบกระจายนาและระบบสูบนาด้วยโซล่าเซลล์
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดทาระบบกระจายนาและระบบสูบนาด้วยโซล่าเซลล์
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การติดตามและประเมินผล
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่
1. บ้านราชา หมู่ 11 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พืนที่ 2,00ไร่
2. บ้านแม่หลองน้อย หมู่ 2 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพืนที่ 200 ไร่
3,058,100 บาท
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรในโครงการหลวงทุ่งสะลวง ขุนวาง และแม่สะป๊อก
เป้าหมาย ดาเนินการในพืนที่
1. โครงการหลวงทุ่งสะลวง
2. โครงการหลวงขุนวาง
3. โครงการหลวงแม่สะป๊อก
4,099,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่วาง
1. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2. สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
3. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
5. สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
6. สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
7. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
8. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
9. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
10. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
11. ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
12. ที่ทาการปกครองอาเภอแม่วาง
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 20,896,300 บาท
- ปี พ.ศ.2563 1,090,100 บาท
- ปี พ.ศ.2564 1,118,400 บาท
- ปี พ.ศ.2565 18,687,800 บาท
กิจกรรมหลักที่ 1 :
1. ศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรูโ้ ครงการเกษตรวิชญาได้รับการพัฒนา
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพืนที่สูง
3. แผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา (พ.ศ. 2563-2567)
กิจกรรมหลักที่ 2 :
1. เกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ในการเลียงสัตว์ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อลดอัตราการสูญเสียของสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตได้
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ร้อยละ 20 ผลผลิตเพิ่มขึน ร้อยละ 20
3. เกษตรกรในพืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ จานวน 20 ราย ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทั กษะ
เรื่อง การผลิตพืชในโรงเรือน
4. มี โ รงเรื อ นต้ น แบบการสาธิ ต และผลิ ต พื ช เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ต้ น แบบในชุ ม ชน และให้ เ กษตรกร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันเอง
5. มีจุดเรียนรู้การผลิตพืชคุณภาพเพิ่มมูลค่า และเป็นตัว อย่างในเชิงวิชาการ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
และเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้สนใจได้
กิจกรรมหลักที่ 3 :
1. จานวนผู้แทนชุมชนเครือข่าย ที่ได้รับความรู้และฝึกปฏิบตั ิ
2. มีจุดเรียนรู้ในชุมชนและเกษตรกรสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันเอง
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 4 :
1. พืนที่ภายในศูนย์ฯ และฐานเรียนรู้ได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการอบรมและสามารถปฏิบตั ิเองได้
กิจกรรมหลักที่ 5 :
1. แบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและนาพร้อมระบบนา
2. องค์ความรู้เกษตรกรในการทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
กิจกรรมหลักที่ 6 :
1. เกษตรกรเรียนรู้การแปรรูปเนือสัตว์ตามมาตรฐานความปลอดภัยการผลิตอาหาร
2. สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปี 2565 100,000บาท
3. สามารถสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20
กิจกรรมหลักที่ 7 :
1. เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน มีรายได้เพิม่ ขึน
2. คุณภาพผลผลิตกาแฟในพืนที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีรสชาติเฉพาะเป็นเอกลักษณ์
กิจกรรมหลักที่ 8 :
พืนที่ทาการเกษตรมีระบบการกระจายนาพร้อมระบบสูบนาด้วยโซล่าเซลล์
กิจกรรมหลักที่ 9 :
1. ได้อาคารคัดบรรจุ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร
2. ได้ผลผลิตการเกษตร พืชผัก/ไม้ผล/เห็ด/ชาจีน/พืชไร่
3. ได้ห้องเย็นเพิ่มความชืนขนาด 4x6.5x3.5 เมตร จานวน 1 ห้อง
1. เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ และพืนที่ใกล้เคียง
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชอาหาร การประมง และการปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
ในพืนที่โครงการและพืนที่ใกล้เคียงสามารถพึ่งพาตนเองและนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้
3. เกิดการขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒ นาอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานที่ 2
การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
ลาดับที่
1
2

โครงการ
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
และอาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ในตลาดสากล
โครงการการผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตร
ปลอดภัย และการสกัดสารสาคัญเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้เชื่อมโยงตลาด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
12,763,500
1,540,000
14,303,500
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
แผนงาน การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป และอาหารมู ล ค่ า สู ง เพื่ อ ตอบโจทย์
ความต้องการในตลาดสากล
ปัจจุบันอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเขต
การปกครองที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ
เชียงใหม่ ลาพูน และลาปาง มีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 2,260 สถานประกอบการ มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 500
ล้ า นตั น ต่ อ ปี และมี ห น่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการในพื้นไม่น้อยกว่ า 150 หน่วยงาน จึงถือเป็นพื้นที่เหมาะสมในการน าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) ที่สูงมาก
ให้แก่พื้นที่ แต่เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารเกิดความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
การขยายการเติบโตทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในธุรกิจอาหาร ขอบเขตการค้า
และการลงุทน และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ที่ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจอาหารมีความต้องการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งร่วมพัฒนา Northern Thailand Food Valley ให้เป็น
โครงการนาร่องที่จะยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมอาหารในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นและ
มีศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหาร ลักษณะการทางานในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรม (innovation cluster) เพื่อยกระดับและสร้างให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
และบริการใน ห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนการจัดการด้านอาหารปลอดภัย (food safety total
solutions) และนวัตกรรมรูปแบบการจัดการธุรกิจด้านอาหาร (business intelligence)
ทั้ งในระดับ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้า อั น จะเป็ นการสนั บสนุ นให้อุ ตสาหกรรมอาหาร
สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็น
ตลาดที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม)
ทั้งนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค่าจ้างแรงงานที่มีราคาต่า การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การดาเนินนโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งในด้านของการเปิดการค้าเสรี การจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกทางธุรกิจ และ
การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการลงทุนต่างๆ ให้กับนักลงทุน สาหรับในด้านของภูมิศาสตร์จะเห็น
ได้ว่ากลุ่มประเทศ CLMV ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทาง
การค้าใหญ่ๆ จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ กลุ่มประเทศ CLMV ได้รับการวางแผนพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งพื้ น ฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการสนั บ สนุ น จากประเทศมหาอ านาจ เช่ น
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รายละเอียด
ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เยอรมัน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้กลุ่มประเทศ CLMV เหมาะแก่
ผู้ ป ระกอบการในการย้ า ยฐานการผลิ ต เพื่ อ ลดต้ น ทุ น รวมถึ ง เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี โ อกาส
ในการขยายตลาดค่อนข้างสูง
หลั ง จากการปรากฎตั ว ขึ้ น ของ COVID-19 หรื อ โคโรน่ า ไวรั ส ส่ ง ผลกระทบ
อย่ า งชั ด เจนให้ กั บ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยโดยศู น ย์วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้า นการลงทุ นและ
ที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น (CIO Office) ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เผยแพร่ บ ทความระบุ ว่ า
การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ในครั้ ง นี้ ท าให้ ท างธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ได้ประกาศว่า GDP ในปีนี้อาจติดลบถึง 5.3 % แต่สังเกตุได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
แปรรูปและนั้นมีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประชาชนกักตุนอาหาร
ในการนี้ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ใ นฐานะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ดังกล่าวและจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา NORTHERN THAILAND
FOOD VALLEY ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ ห้ ส ามารถพั ฒ นาผลงานนวั ต กรรมด้ า นอาหารของตนเอง
ตามแนวทางที่ถูกต้อง และเข้ากับสถานการณ์ ตลาดในปัจจุบัน โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตรงกับ
ความต้องการของตลาด CLMV ส่งผลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 2

5. พื้นที่เป้าหมาย

1. เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สร้างขีดความสามารถการแข่งขันและการส่งออกให้อุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ
3. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในอุ ตสาหกรรมอาหารแปรรู ป ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ านวิ ท ยาศาสตร์/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม กับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
4. เพื่อสร้างโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การทดสอบตลาดจริง และเจรจา
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไปยังตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม)
๑. ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ กิ ด การ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์
1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้รับโอกาสการเชื่อมโยง
ธุรกิจ
2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไปยัง
ตลาดCLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) จานวน 30 ราย
จังหวัดเชียงใหม่
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6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และมาตรฐานอาหารมู ล ค่ า สู ง เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการ
ของตลาด CLMV
1. จั ด ท า และน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย
แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และ
เกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวน และรั บ สมั ค รสถานประกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3. คั ด เลื อ กวิ ส าหกิ จ ร่ ว มกิ จ กรรมการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี น วั ต กรรม
ผู้ประกอบการอย่างน้อย 30 คน
4. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าผู้ป ระกอบการที่ ผ่า นการคั ดเลื อกให้ สามารถพัฒ นาผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมได้รับการปรับปรุง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ ไม่ น้ อ ยกว่ า 30
ผลิตภัณฑ์
5. การติดตามและประเมินผล
6,603,000 บาท (หกล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley
Road Show)
1. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยการจัด Road Show จัดแถลงข่าว จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่อย่างทั่วถึงใน จังหวัดเชียงใหม่และในประเทศ CLMV
2. จัดงานแสดงโชว์สินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ
2.1 จัดงานแสดงโชว์สินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือและความก้าวหน้าที่
เกี่ยวข้องกับ สินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาการ เพื่อให้เกิดการพัฒ นา
คุณภาพสินค้าอาหาร โดยมีการแยกหมวดหมู่ตามศักยภาพ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม
อาหารส่งออก, SMEs, สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ และ Organnic, สินค้า
อาหารฮาลาล เป็นต้น โดยมีการนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารร่วมเดินทาง
Road Show จานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
3. การนาเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตรที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถ
นาไปต่อยอด ในการเพิ่มศักยภาพการผลิต การให้คาปรึกษาแนะนาและความรู้ที่จาเป็น ในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.1 การนาเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตรที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร
สามารถนาไปต่อยอด ในการเพิ่มศักยภาพการผลิต การให้คาปรึกษาแนะนาและ
ความรู้ที่จาเป็น ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา ภายใต้ Theme อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือกับ
Northern Food Valley ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหรือเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศหรือระดับสากล
4.1 กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา ภายใต้ Theme อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือกับ
Northern Food Valley ประกอบด้ ว ย การบรรยายพิ เ ศษหรื อ เสวนา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศหรือระดับสากล
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)
กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 2

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
5. การจัดเจรจาทางธุรกิจ (Bussiness Matching) ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
โดยมีการจับคู่เจรจาธุรกิจกันไม่น้อยกว่า 10 ราย
5.1 การจัดเจรจาทางธุรกิจ (Bussiness Matching) ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารและผู้ซื้อ/ ผู้ส่งออก รวมไม่น้อยกว่า 3 จุด โดยแต่ละจุดต้องจัดที่นั่ง สาหรับ
การเจรจาธุรกิจ ประมาณ 3-4 ที่นั่ง โดยต้องประสานและจัดทาหนังสือเชิญชวน
นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ เกษตรกร เพื่อให้มาร่วมงาน และ
สร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ
6. ติดตามและประเมินผล
4,997,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 12,763,500 บาท
- ปี พ.ศ.2563 1,163,500 บาท
- ปี พ.ศ.2565 11,600,000 บาท
๑. ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ กิ ด การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพในกระบวนการผลิ ต การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรม
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์
1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้รับโอกาส การเชื่อมโยง
ธุรกิจ
2. ผู้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ รั บ โอกาสเจรจาจั บ คู่ ธุ ร กิ จ (Business Matching)
ไปยังตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) จานวน 30 ราย
1. เกิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเกษตรแปรรู ป 12.94 ล้ า นบาท เกิ ด การ
จ้ า งงานเพิ่ ม 90 ต าแหน่ ง และเกิ ด ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เป็นมูลค่า 62 ล้านบาท (ภายในเวลา 5 ปี)
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้ รั บ โอกาสทางการตลาด (Business Matching Online)
เพื่อให้เกิดโอกาสในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (อย่างน้อยรายละ 1
ค รั้ ง ) แ ล ะ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร ข ย า ย โ อ กา ส ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ต่ อ ย อ ด ธุ ร กิ จ
เพื่ อ สร้ า งโอกาสให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ แ หล่ ง เงิ น ทุ น ของภาครั ฐ และเอกชน จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง /ราย 30 ราย
2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
แผนงาน ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการการผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภั ย และการสกัดสารส าคัญ เพื่ อเพิ่ มมูลค่ า
ให้เชื่อมโยงตลาด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่นตะวัน เป็นพืชดอกตระกูลเดียวกับทานตะวัน ส่วนหัวมีสารสาคัญชื่อ อินูลิน (Inulin) ที่
ให้ คุ ณ ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ สุ ข ภาพ จากการเป็ น เส้ น ใยอาหาร (Dietary fiber) ให้ พ ลั งงาน
(แคลอรี ) น้ อ ยมาก มี คุ ณ สมบั ติ พ รี ไ บโอติ ก (Prebiotic) รวมทั้ งการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant) จากงานวิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ พบว่ า สารอิ นู ลิ น ช่ ว ยให้ ร ะบบย่ อ ยอาหาร
การขั บ ถ่ า ยท างานได้ ดี ลดการดู ด ซึ ม ของน้ าตาล ลดระดั บ น้ าตาลและไขมั น เลวในเลื อ ด
ช่วยควบคุมน้าหนักตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย การบริโภคเป็นประจาจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรค
เรื้อรัง โดยเฉพาะ โรค NCD (Non-Communicable Diseases) และ โรคมะเร็ง การบริโภคทาได้
ทั้ งแบบหั ว สดและแปรรู ป เป็ น อาหารเสริ ม ที่ บ ริ โภคได้ ส ะดวกขึ้ น แล้ ว ยั งสามารถน ามาสกั ด
สารสาคัญเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรมๆ ได้มากขึ้นอีก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการนาเข้าสาร
สกัดจากแก่นตะวัน (Inulin) เป็นมูลค่าสูง แก่นตะวันจึงเป็นพืชสมุนไพรทางเลือกที่ น่าสนใจให้
เกษตรกรเลื อ กปลู ก เป็ น แบบผสมผสาน หรื อ ปลู ก ทดแทนพื ชที่ เก็ บ เกี่ ย วแล้ ว ต้ อ งก าจั ด โดย
การเผา ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเขียงใหม่ที่พบได้ใน
หลายอาเภอบนที่สู ง เช่น อ.เชีย งดาว อ.แม่แ ตง เป็ น ต้น ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ที่ มี ศักยภาพในการปลู ก
แก่นตะวันรองรับในเชิงการค้าได้ โดยมีราคาซื้อขายกิโลกรัมละ 80-120 บาท ดังนั้น แก่นตะวัน
จึงเป็นพืชสมุนไพรทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบเป็น
อาชีพหรือเพิ่มรายได้ ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษพืชในที่โล่งแจ้หลังการเก็บเกี่ยว ถือ
เป็นพืชที่มีอนาคตในการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
แ ก่ น ต ะ วั น ห รื อ Jerusalem Artichoke มี ชื่ อ ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร์ ว่ า Helianthus
tuberosus L. เป็ น ไม้ ล้ ม ลุ ก มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ สามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ น
เขตร้ อ น เป็ น พื ช ดอกในตระกู ล ทานตะวั น โดยมี ลั ก ษณะเป็ น พื ช ต้ น เล็ ก ส่ ว นหั ว อยู่ ใต้ ดิ น
มีลักษณะคล้ายขิงและข่า ต้นสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร มีขนตามกิ่งและใบ มีหัวใต้ดิน (Tuber)
ลักษณะคล้ายขิงข่า ใบรีรูปไข่ บางพันธุ์มีขอบใบหยัก ดอกเป็นทรงกลมแบน สีเหลืองคล้ายดอก
ทานตะวัน หรือดอกบัวตอง ส่วนหัวใต้ดินมีสะสมสารอินูลิน (Inulin) มากถึงร้อยละ 14-19 ของ
น้าหนักหัวสด (Franck and Leenheer, 2002)
สาระสาคัญ หลักในหัวแก่นตะวัน มีทั้ง อินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งมีประโยขน์
มากมาย จากวารสารโภชนาการ (Journal of Nutrition Association of Thailand) ฉบับเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 สรุปได้ ดังนี้
1. ความเป็นเส้นใยอาหาร
 ช่วยควบคุมน้าหนัก
 การช่วยบรรเทาอาการท้องผูก
 ค่าดัชนีน้าตาลต่าและการชะลอการดูดซึมน้าตาล
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รายละเอียด
 การช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุแคลเซียมในลาไส้
 การรักษาสมดุลระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลในเลือด
 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
2. ความเป็น พรีไบโอติ ก : คุณ สมบัติที่ มีมากกว่าใยอาหารทั่วไปที่สามารถเป็น อาหารของ
จุลินทรีย์ในลาไส้ของมนุษย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มปี ระโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยการทางานของ
ระบบย่อยอาหาร ลดจุลินทรีย์ที่ก่อโรค และยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วย
อินูลินเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร
จากการสารวจโดยสานักงานการสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ บ ว่ า ก ารบ ริ โ ภ ค ผั ก แ ล ะ ผ ล ไม้ ข อ งค น ไท ย น้ อ ย ล งคื อ บ ริ โ ภ ค เพี ย ง 2 0 0 ก รั ม
จากปริมาณที่แนะนา คือ อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน การบริโภคผักและผลไม้ซึ่ง เป็นแหล่งใย
อาหารอย่างหลากหลายและเพียงพอ จะสามารถลดโอกาสต่อการเกิดโรคต่างๆ มากมาย ได้แก่
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ และ โรคมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งลาไส้ใหญ่
ซึ่งใยอาหารมีความสัมพันธ์กับการลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ อินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ จัดเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจและถูกนามาใช้เติมในผลิตภัณฑ์อาหารมากมาย
เช่น ผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารลดน้าหนัก กาแฟควบคุมน้าหนัก รวมทั้งผลิตภัณ ฑ์ นมผงดัดแปลง
สาหรับทารก เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากประโยชน์หลายด้านของอินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรค์
เองที่ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
นอกจากนี้อินูลินยังสามารถใช้เป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ทาให้เนื้อ
สัมผัส อาหารต่างไปจากเดิม และ มีลัก ษณะของอาหารที่ย อมรับ ได้ นอกจากช่วยลดพลังงาน
ในผลิตภัณฑ์แล้วยังเพิ่มใยอาหารด้วย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่เติมอิ นูลิน ได้แก่ ขนมปัง นม
โยเกิ ร์ ต พร้ อ มดื่ ม เบเกอรี ในขณะที่ โ อลิ โ กฟรุ ก โตสถู ก น ามาใช้ เ ป็ น สารทดแทนน้ าตาล
ในผลิตภัณฑ์อาหาร ทาให้มีความหวานลดลง โดยให้ความหวานประมาณร้อยละ 30 ของน้าตาล
ทราย แต่ให้ค่าดัชนีน้าตาลที่ต่ามาก
อินู ลิ น (Inulin) เป็ น โพลี แซคคาไรด์ ชนิ ด หนึ่ งในกลุ่ มฟรุก แตน (Fructan) ประกอบด้ ว ย
น้าตาลฟรุกโตสที่เชื่อมต่อกันเป็นสายยาว จานวน 2 ถึง 60 หน่วย (DP 2-60) บางโครงสร้างอาจ
มี น้ าตาลกลู โคสเชื่ อ มต่ อ ที่ ป ลายสายด้ ว ย ส่ ว นโอลิ โกฟรุก โตส (Oligofuctose) จะมี ลั ก ษณะ
เดียวกัน แต่เชื่อมต่อกันด้วยน้าตาล 2 ถึง 10 หน่วย (DP 2-10) ในขณะที่ฟรุกโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ (FOS) ประกอบด้ ว ยน้ าตาลฟรุ ก โตสที่ เชื่ อ มต่ อ กั น เพี ย ง 2-4 หน่ ว ย ได้ แ ก่ 1-kestose
(1kestotriose;GF ,nystose (1,1kestotetraose;GF3) และ 1F-β-fructofuranosylnystose
(1,1,1-kestopentaose; GF4) โดย G หมายถึงน้าตาลกลูโคส และ F หมายถึงน้าตาลฟรุกโตส
ซึ่งโดยทั่วไป FOS อาจมีความความหมายเดียวกับโอลิโกฟรุกโตส และสามารถสร้างได้จากน้าตาล
ซูโครส อินูลินและ FOS นั้นร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยเป็นน้าตาลสายสั้นๆ ได้ เนื่องจากมี
โครงสร้า งที่ เชื่ อ มต่ อ กั น ด้ วยพั น ธะ β-(2-1) ท าให้ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ ายใยอาหารที่ ล ะลายน้ าได้
(Soluble dietary fiber) ช่ วยการขั บ ถ่ า ย ให้ พ ลั ง งานต่ าม ากเพี ย ง 1 .4 Cal/g inulin
ช่วยควบคุมระดับน้าตาลและไขมันในเลือด และมีค่า Glycemic index ต่านอกจากนั้นอินูลินและ
FOS ยังมีคุณ สมบัติเป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลาไส้ของมนุษย์
โดยเฉพาะจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย เช่ น บิ ฟิ โ ดแบ คที เ รี ย (Bifidobactiria)
แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) เป็นต้น ลดจุลินทรีย์ที่ก่อโรค (Pathogenic organism) และ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วย มีผลการศึกษาทางคลินิกมากมายที่นาอินูลินและฟรุกโตโอลิโก
แซคคาไรด์มาใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระดับน้าตาล
และไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยโรคอ้วนหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวหรือท้องผูก เป็นต้น โดยให้
อาสาสมั ค รรั บ ประทานอาหารที่ มี อิ นู ลิ นและFOS ในปริ ม าณ 5 ถึ ง 40 กรั ม ต่ อ วั น
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
นาน 2 สั ป ดาห์ ขึ้ น ไป ในขณะที่ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นพรี ไบโอติ ก คื อ เพิ่ ม ปริ ม าณของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทดสอบในทารกที่ปริมาณ 1.25 ถึง 4 กรัมต่อวัน สาหรับผู้ใหญ่ทดสอบที่
5 กรัมต่อวัน โอลิโกฟรุกโตสหรือ FOS สามารถแตกตัวได้ ง่ายกว่า จึงถูกใช้ในกระบวนการหมัก
ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลาไส้มนุษย์ได้ดีกว่าอินูลิน เกิดเป็นกรดไขมันสายสั้น (Short chain
fatty acid; SCFA) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหมือนอินูลินแล้ว ยังมี
รายงานว่าสามารถช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ ก่อโรคในร่างกายได้อีกด้วย แต่มีบางงานวิจัยที่กล่าว
ว่ า อิ นู ลิ น (DP3-60) มี คุ ณ สมบั ติ ค วามเป็ น Prebioticเด่ น ชั ด กว่ า โอลิ โ กฟรุ ก โตส ดั ง นั้ น
การมี โครงสร้ า งที่ ต่ า งกั น ย่ อ มมี ผ ลต่ อ การเกิ ด สภาวะกรดภายในล าไส้ ที่ ต่ า งกั น การศึ ก ษา
ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ งสายสั้นและสายยาวของอินูลิน (Oligofructose
enriched inulin) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียม
จากการศึกษาหาปริมาณอินูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ในพืชไทย ของ Judprasong
และคณะในปี ค.ศ. 2011 พบว่าตัวอย่างพืชที่มีอินูลินสูง ได้แก่ กระเทียมโทนหัวใหญ่ กระเทียม
จี น กระเที ย มไทย และแก่ น ตะวั น (29.16±5.62, 24.29±1.94, 22.44±2.86 และ
19.36±1.04 กรัมต่อ 100 กรัมน้าหนักสด ตามลาดับ) ส่วนฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (FOS;
DP3-5) พบปริมาณสูงในแก่นตะวัน หอมแดง และหอมแขกเช่นกัน (5.18±0.04, 4.98±0.51
และ 3.09±0.54 กรัมต่อ 100 กรัมน้าหนักสด ตามลาดับ)
การศึ ก ษาของ Vorasoot และ Jogloy ในปี ค.ศ. 2006 ได้ ร วบ รวม Jerusalem
artichoke สายพันธุ์ต่างๆจากต่างประเทศ มาศึกษาและปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อให้สามารถปลูก
และเก็ บ ผลผลิ ต ได้ สู ง ในสภาพอากาศร้ อ นของประเทศไทย และตั้ ง ชื่ อ เป็ น ภาษาไทยว่ า
“แก่ น ตะวัน ” ได้ ท ดสอบการปลู ก เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในแถบภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ของไทย
นอกจากการปลูกเพื่อนามาเป็นอาหารแล้วยังนามาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ เนื่องจากความ
หลากหลายของสายพันธุ์แก่นตะวัน ทาให้รูปแบบการกิน รสชาติและปริมาณอินูลินแตกต่างกัน
จากคุณประโยชน์มากมายของสารสาคัญในหัวแก่นตะวัน จึงเป็นความน่าสนใจที่จะศึกษา
เรื่องสายพันธุ์ และ ปริมาณสารสาคัญที่มี เพื่อนามาพัฒนาส่งเสริมการปลูกแก่นตะวันในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีคณ
ุ ภาพสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ สามารถนามาแปรรูป
เพิ่มมูลค่า และ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการปลูกแก่นตะวันเป็นพืชเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกแก่นตะวันระบบเกษตรปลอดภัยให้ผลผลิตมีคุณภาพ และให้สารสาคัญใน
ปริมาณสูง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น
3. พัฒนาวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยการสกัดสารสาคัญออกมา ทาให้ได้อินูลินและฟรุ๊กโตโอริโก
แซคคาไรด์ ใช้ เป็ นสารเติ มแต่ งอาหารเชิ งฟั งก์ชัน (Functional food ingredients/dietary
fiber-prebiotics-sweetener) ที่มีมูลค่าสูง
4. ท าการทดสอบความคงตั ว และอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาของสารสกั ด ในบรรจุ ภั ณ ฑ์ ระดั บ
ห้องปฏิบัติการ ใช้เป็นข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการทาตลาด
5. ทาการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในตลาด เพื่อนาข้อมูลมาวางโมเดลธุรกิจต้นแบบ ซึ่งจะเป็น
องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้สนใจนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
1. ได้วิธีการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัยสาหรับให้เกษตรกรเป้าหมายปลูกให้ได้ผลผลิต
สูงและมีคุณภาพ จานวน 1 วิธี
2. ได้แปลงต้นแบบปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ จานวนอย่างน้อย 1
แปลง ใน อ.เชียงดาว ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
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5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

รายละเอียด
3. ได้วิธีการสกัดสารสาคัญ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน สร้างโอกาสทาง
การตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ สามารถทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ อย่างน้อย 1 วิธี
4. ได้ผลิตภัณฑ์แก่นตะวันต้นแบบ และข้อมูลการทดสอบตลาด ทาให้เห็นการเชื่อมโยงตลาดอย่าง
เป็นรูปธรรม มีโมเดลธุรกิจที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
แปลงปลูกที่ อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การหาปริมาณสารสาคัญของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ดี
1. รวบรวมข้อมูลและจัดหาหัวแก่นตะวันจากแหล่งต่างๆ อย่างน้อย 3 สายพันธุ์ เพื่อการวิเคราะห์
และคัดเลือกสายพันธุ์ที่จะนามาปลูกเป็นต้นกล้า
2. วิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญหลัก (Inulin และ/หรือ Fructo-oligosaccharide : FOS) ในหัว
แก่นตะวันจากข้อมูลในข้อ 1
3. รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ดที ี่ให้สารสาคัญปริมาณสูง
160,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การขยายพันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ดีเพื่อส่งเสริมการผลิตทดแทนพืชที่ก่อปัญหาหมอกควัน
1. ผลิตต้นกล้าแก่นตะวันพันธุ์ดี (ภายใต้สภาพโรงเรือนชั่วคราว พร้อมติดตั้งระบบน้า) จานวนอย่าง
น้ อ ย 1,000 ต้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริม การปลู ก ในระบบเกษตรปลอดสารเคมี ให้ กั บ
เกษตรกรอย่างน้อย 10 ราย ในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการให้ปลูกเป็นทางเลือกทดแทนพืชที่ก่อ
ปัญหาหมอกควันของ อ.เชียงดาว (จ.เชียงใหม่)
2. รวบรวมองค์ความรู้การปลูกแก่นตะวันพันธุ์ดีในระบบเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี
3. สร้างเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตแก่นตะวัน ภายในพื้นที่ อ.เชียงดาว
(จ.เชียงใหม่)
4. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการขยายการปลูกแก่นตะวันพันธุ์ดี เป็นทางเลือกทดแทนพืชที่ก่อ
ปัญหาหมอกควัน
282,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอดสารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ
1. ฝึกอบรมความรู้ในการปลูกแก่นตะวัน ระบบเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี ตั้งแต่การจัดการ
ธาตุอาหารพืชจนถึงการจัดการศัตรูพืช เพื่อการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรที่
สนใจ และผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่เหมาะของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ครั้ง
2. ให้ความรู้เรื่องสารสาคัญในหัวแก่นตะวัน เพื่อเน้นให้เห็นคุณค่าที่มีต่อสุขภาพ และสร้างความ
เข้าใจในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาด เป็นพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง
3. จัดสร้างแปลงต้นแบบการปลูกแก่นตะวัน ระบบปลอดภัย ปลอดสารเคมี จานวนอย่างน้อย 1
แปลง ใน อ.เชียงดาวซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ทกี่ ่อปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการขยายการปลูกต่อไป
305,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
การสกัดสารสาคัญจากหัวแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1. การสกัดสารสาคัญ (Inulin และ/หรือ Fructo-oligosaccharide : FOS) จากหัวแก่นตะวันพันธุ์
ดีที่นามาปลูก โดยใช้เทคโนโลยีในการสกัดสารสาคัญได้ผลผลิตสูง มีขั้นตอนไม่ซับซ้อนเกินไป
และมีต้นทุนการสกัดที่เหมาะสม
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
2. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการด้านอาหาร และ ความบริสุทธิ์
ของสารสาคัญหลัก เพื่อเป็น
3. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบในรูป สารสกั ด (Inulin และ/หรือ Fructo-oligosaccharide :
FOS) พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมาก สามารถทาตลาดได้ทั้งแบบ B2B (ขายเป็น
วัตถุดิบให้ธุรกิจอื่น) และ B2C (ขายให้ผู้บริโภค)
4. การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อกาหนดอายุผลิตภัณฑ์
5. จัดอบรมและให้ความรู้การสกัดสารสาคัญ หลักในหัวแก่นตะวันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้ง
คุณค่าของสารสาคัญต่อสุขภาพ
6. สนั บ สนุ น และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสกั ด สารส าคั ญ หลั ก ในหั ว แก่ น ตะวั น ให้ แ ก่ ผู้ ส นใจ
ที่ต้องการนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
493,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทดสอบตลาด การท าโมเดลธุรกิจ ต้นแบบเพื่ อสร้างความเชื่อ มโยงตลาด และการจัดท า
ฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์แก่นตะวันปลอดสารเคมี ต้นแบบ พัฒนาความ
เป็นไปได้ของตลาดโดยการทดสอบตลาดเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
2. สร้างศัก ยภาพการตลาดบนพื้ น ฐานการท าโมเดลธุรกิ จ (Business Model) ประชาสั มพั น ธ์
เกี่ยวกับโมเดลการทาธุรกิจ
3. จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกและข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกแก่นตะวันปลอดสารเคมีในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทั้งผลการศึกษาทั้งหมด เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และ การอ้างอิง
4. การเผยแพร่องค์ความรู้โดยแผ่นพับ สื่อดิจิตอล นิทรรศการ และ อื่นๆ (อย่างน้อย 5 ครั้ง)
300,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
1,540,000 บาท
1. ได้ข้อมูลสายพันธุ์แก่นตะวันที่ให้สารสาคัญในปริมาณสูง ปลูกในระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ งจะเป็ น ฐานข้ อ มู ล และฐานทรั พ ยากรทางพั น ธุก รรมชี ว ภาพที่ ส ามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
2. ได้ หั ว พั น ธุ์ แ ก่ น ตะวั น พั น ธุ์ ดี อ ย่ า งน้ อ ย 1,000 หั ว เพื่ อ การปลู ก ในพื้ น ที่ เป้ า หมาย และ
การขยายพันธุ์
3. ได้แปลงต้นแบบการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย จานวนอย่างน้อย 1 แปลง ใน
อ.เชียงดาวซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อการขยายการปลูกต่อไป
4. เกษตรกรเป้ า หมายได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ใ นการปลู ก แก่ น ตะวั น ในระบบเกษตรปล อดภั ย
ปลอดสารเคมี ตั้งแต่การจัดการธาตุอาหารพืชจนถึงการจัดการศัตรูพืช และ เชื่อมโยงให้เห็น
โอกาสทางการตลาด
5. ได้ วิธี การสกั ด สารส าคั ญ ที่ มี มู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จสู ง มี ข้ อมู ล วิชาการสนั บ สนุ น สร้า งโอกาส
ทางการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศสามารถทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ
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รายละเอียด
6. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน และข้อมูลการทดสอบตลาด ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้
7. ได้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ได้แก่ การปลูกได้ผลผลิตปลอดสารเคมี การ
แปรรูป เพิ่ ม มู ล ค่ า และ โอกาสเชื่ อ มโยงการตลาด รวมทั้ งได้ ต้ น แบบธุ รกิ จ สิ น ค้า แก่ น ตะวั น
ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจให้พัฒนาเป็นธุรกิจได้

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis :
Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis)
ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน
ของภาคเหนือ

แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์
เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์
และสุขภาพ
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
25,887,100
25,887,100
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ นการพั ฒนาจั ง หวัด ประเด็ น ที่ 3 การผลั ก ดัน เชี ย งใหม่สู่ การเป็ น เมือ งอั จ ฉริย ะ เมื อ งแห่ งไมซ์ เมื อ งแห่ งสตาร์ ทอั พ และ
เมืองนวัตกรรมการแพทย์ และสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City,
Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
แผนงาน การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ เมื อ งแห่ งไมซ์ เมื อ งแห่ งสตาร์ ท อั พ และเมื อ งนวั ต กรรมการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ
(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้ ส ามารถรองรับ การเป็ น ศูน ย์ก ลางทาง
การค้า การลงทุน ของภาคเหนือ

หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ (Chiang
Mai : Startup City & Medicopolis )
รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับศัก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ
อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชีวิ ต และจุ ดเด่ น ทางทรัพ ยากรธรรมชาติ ที หลากหลาย
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆที่นามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั งคมโลกสมั ย ใหม่
“ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศในมิติ ต่ า งๆ
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึง
การปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
ประเด็น สาคั ญของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในปัจ จุบั น คื อ การมี ผู้ป ระกอบการยุคใหม่
ที่ มี ทั ก ษะและจิ ตวิ ญญาณของการเป็ น ผู้ประกอบการที่ มีค วามสามารถในการแข่ งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรม 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม
ในเชิ งสิ น ค้ า และบริก าร และนวั ตกรรมในเชิ งกระบวนการผลิ ตและบริก าร พร้ อ มทั้ งเป็ น
นักการค้าที่เข้มแข็งที่จะนาไปสู่การสนับสนุนเป็นชาติการค้า ที่มีความสามารถในการเข้าถึง
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริการเป็นเลิศ การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ที่มีความสามารถ
ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการ และ
การตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย
การสร้า งและพัฒ นาทั ก ษะ องค์ ค วามรู้รอบด้านที่ จาเป็น ต่อ การประกอบธุ รกิจ ยุค ใหม่ที่มี
การแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจได้
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
เนื่องจากปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งทาให้หลาย
ธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือมีรายได้ลดลง รวมทั้งทาให้แรงงานต้องถูกเลิกจ้างและกลับสู่ภูมิลาเนา
เกิ ด การชะลอตั ว ของธุ ร กิ จ จนธุ ร กิ จ หลายบริ ษั ท พบการเปลี่ ย นแปลงของรายได้ ที่ ล ดลง
แต่ ถึ ง กระนั้ น หากมองอี ก แง่ มุ ม นึ ง ในวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดของ COVID19 ก็ น ามาซึ่ ง
ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆก็เป็นได้ ซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
สาหรับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการหรือคนรุ่นใหม่หันมา
ประกอบธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ เป็ น จ านวนมาก และประกอบกั บ กระแสการแพร่ ร ะบาดของ
COVID19 ที่คาดว่าอาจจะยังไม่หมดไปจนกว่าจะมีการค้นพบวัคซีนในการป้องกัน ทาให้ผู้คน
ส่วนใหญ่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีกันมากขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยของ
ชีวิต เทรนด์การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจและมีความตระหนักในการดูแล
สุขภาพในปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านล้านนาที่
สามารถกลับมาฟื้นตัวและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น การยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบ
ความเป็ น ไทยที่ โ ดดเด่ น ในระดั บ สากล รวมถึ ง การยกระดั บ มาตรฐานธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า น
การแพทย์ทางเลือก และสิ่งหนึ่งที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โควิด
-19 คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น การสร้างงานให้ชุมชน โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม่มี ความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
ล้ า นนาเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น มี แ หล่ งผลิ ต อาหารที่ ป ลอดภั ย และมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบกับมีอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงธุรกิจในการส่งเสริม
การตลาด กระตุ้นการบริโภค และสร้างเครือข่ายให้กับนักลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ปกติโดยเร็ว
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
Startup/ OTOP/ SMEs ยกระดับและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ Chiangmai
Brand/ สินค้า GI /ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป ด้วยเหตุนี้
การจัดตั้งโครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis ) จึงเป็นเรื่องสาคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศรวมถึงจั ง หวั ดเชี ยงใหม่ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาในหลากหลายมิติต ามกรอบ
ยุทธศาสตร์ของประเทศและตามสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อเร่งผลักดันการสร้างผู้ประกอบการ
และส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) หรือผู้ว่างงาน ผู้ย้ายกลับถิ่นฐาน
และนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจในการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
หรือการบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Food Startup) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
อาหาร (Wellness Startup) ได้รับพัฒนาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเครือข่ายธุรกิจสุขภาพเชียงใหม่และข้อมูลภูมิปัญญาไทย
เพื่อยกระดับการบริการด้านสุขภาพ
3. เพื่อยกระดับ SME/OTOP ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
4. เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ผ่านงานแสดงสินค้า
5. เพื่อกระจายรายได้ และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
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หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูแบบเริ่มต้นใหม่ (Begin
Again for Food and Wellness Startup)
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีความสนใจในการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
หรือการบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Food Startup) จานวน 20 ราย และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup) จานวน 20 ราย ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการนาเสนอไอเดียหรือแผนธุรกิจ (Pitching) และสามารถ
นาข้อเสนอแนะ (feedback) จากการฝึกฝน มาพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ แ ผนธุ ร กิ จส าหรั บ การตั้ งธุ ร กิ จ หรือ ไมล์ ส โตน (Milestone) หรื อ
การวางแผนการเงิน (financial plan for each stage) จานวน 40 แผ่น
3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารสุข ภาพ (Food Startup) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่มีศักยภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงด้านวัตถุดิบ ด้านการตลาด ด้านราคา และแหล่งผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 เครือข่าย
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 กิ จ กรรมการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของ
SME/OTOP สู่มาตรฐานสากล
1. จานวน SME/OTOP ได้รบั การพัฒนาศักยภาพจานวน 20 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา
1. จานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน จานวน 400 ราย
2. จานวน Business matching ในงาน 50 คู่ธุรกิจ
3. ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูแบบเริ่มต้นใหม่ (Begin Again for Food and
Wellness Startup)
1. กิจกรรมวางแผนการดาเนินโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
การเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ย้าย
กลับถิ่นฐาน และนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสนใจในการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
3. โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจอาหารสุขภาพ และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า หา ร แ บ บ เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ ( P R OG R A M
IMPLEMENTATION BEGINS)
• สั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Work shop) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น Startup เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการด้วยแนวคิดสู่ความสาเร็จจากความล้มเหลว (Fail
early to succeed sooner program)
• กิ จ กรรมให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาเชิ ง ลึ ก โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ จั ด ท าแผนธุ ร กิ จ ส าหรั บ
การตั้ ง ธุ ร กิ จ หรื อ ไมล์ ส โตน (Milestone) ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลดู ว่ า
ผลการดาเนินงานของธุรกิจแต่ละไมล์สโตนเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ การวางแผน
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ

รายละเอียด
การเงิ น (financial plan for each stage) รวมทั้ ง น าเสนอไอเดี ย หรื อ แผนธุ ร กิ จ
(Pitching) ในรูปแบบการนาเสนอต่อนักลงทุนหรือการแข่งขันชิงรางวัล
• กิ จ กรรม Show Case “Demo day” น าเสนอแผนธุ ร กิ จ พร้ อ มทั้ งสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อาหารสุ ข ภาพหรื อ การบริ ก ารด้ า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ (Food
Startup) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร (Wellness Startup)
ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Networking) ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงด้ า นวั ต ถุ ดิ บ การตลาด
ด้ า นราคา และแหล่ งผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
4. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหาร
สุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยโปรแกรมฟื้นฟูแบบเริ่มต้นใหม่
(Begin Again for Food and Wellness Startup)
• สรุปผล และติดตามประเมินผล
• จัดทาสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์การดาเนินโครงการ
7,620,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(2) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ SME/OTOP สู่มาตรฐาน
สากล
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรต้นแบบเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
700,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล
1,833,500 บาท
• การพั ฒ นาต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพส าหรั บ คลิ นิ ก แพทย์ แ ผนไทยที่ มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐานสากล 450,000 บาท
• การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรับธุรกิจนวดไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
450,000 บาท
• การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สขุ ภาพสาหรับสปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 450,000
บาท
• การพั ฒ นาต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพส าหรั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐานสากล 483,500 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 495,000บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ให้แก่ SME/OTOP ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒๔๕,๖๕๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล
755,๘๕๐บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 การยกระดับการบริการของผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้วยผลิตภัณฑ์
สุขภาพผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท
• การยกระดับการบริการนวดสาหรับผูส้ ูงอายุ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๔๒๗,๐๐๐ บาท
• การยกระดับการบริการนวดอัตลักษณ์ล้านนา (นวดตอกเส้น) ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๕๘๓,๐๐๐ บาท
5,04๐,๐๐๐ บาท
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6.2 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, สานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่,คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, สมาคมไทยล้านนาสปา
, สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา, สมาคมการแพทย์
แผนไทยเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการนวดไทยเชียงใหม่
กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา
การจัดงานเทศกาลอาหารล้านนาระดับโลกและงานแสดงสินค้าอาหารล้านนาโดยครอบคลุม
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมไมซ์
ผ่านอาหารท้องถิ่นและผลผลผลิตอินทรีย์ของชุมชน และยังฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่ นและชุมชน
ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพโดยการส่งเสริมตลาดสาหรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์โดยผ่านการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการพัฒนาผลผลิตเชิญเชฟผู้มีชื่อเสียงลงพื้นที่แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น
และสร้างสรรค์เมนูพิเศษ จากพืชผักพื้นบ้าน ดัดแปลงเป็นเมนูสากล และให้ความรู้เรื่องการ
แสดงสินค้า เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้กับชุมชน เกษตรกร เพื่อขยายตลาดให้กับผู้ผลิต อีกทั้ง
โครงการนี้ยังส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน
เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว โดยการจับคู่ธุรกิจ
แนะนาผู้ผลิตให้กับผู้ซื้อเช่น โรงแรมต่างๆ สถานที่จัดงาน ผู้จัดงานประชุม ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ และการประชาสัมพันธ์ภายในงานโดยการพา สื่อมวลชน Blogger สมาคม
และจังหวัดอื่นๆ มาดูงาน รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นสร้างภาพลักษณ์ให้จั งหวัด
เชียงใหม่เป็นต้นแบบเมืองที่มีอัตลักษณ์ในด้านอาหารเป็นจังหวัดที่มีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
และมีคุณภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
อีกด้วย
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรม Taste of Lanna งบประมาณ 6,000,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรม Lanna FoodEx งบประมาณ 6,000,000 บาท
12,000,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเครือข่าย Biz Club ฯลฯ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี

9. งบประมาณ

งบประมาณรวม 25,887,100 บาท
- ปี พ.ศ.2564 1,227,100 บาท
- ปี พ.ศ.2565 24,660,000 บาท
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10. ผลผลิต (Output)
10.1 กิจกรรมหลักที่ 1

10.2 กิจกรรมหลักที่ 2

10.3 กิจกรรมหลักที่ 3

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1

11.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ ผู้ ป ระกอบการสตาร์ ท อั พ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ ข ภาพ หรื อ
การบริ การด้า นอาหารสุข ภาพ (Food Startup) อย่ า งน้ อ ย 20 ราย และผู้ ป ระกอบการ
สตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร (Wellness Startup) อย่างน้อย 20 ราย ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการนาเสนอไอเดียหรือแผนธุรกิจ (Pitching)
และสามารถนาข้อเสนอแนะ (feedback) จากการฝึกฝน มาพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้ในอนาคต
ให้ดียิ่งขึ้น
2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ แ ผนธุ ร กิ จส าหรั บ การตั้ งธุ ร กิ จ หรือ ไมล์ ส โตน (Milestone) หรื อ
การวางแผนการเงิน (financial plan for each stage) จานวน 40 แผน
3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารสุขภาพ (Food
Startup) และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร (Wellness Startup) จานวน 1 เครือข่าย
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รบั การพัฒนา จานวน 12 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา 3 ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการนวดไทย 3 ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับแพทย์แผนไทย 3 ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผููสู้ งอายุ 3 ผลิตภัณฑ์
2. SME/OTOP ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 20 แห่ง
3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จานวน 100 คน
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารล้านนา และวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถิ่น
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
3. ผู้ผลิตได้รับการพัฒนาความรู้การนาเสนอและนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตที่ตนเองมี แ ละ
ได้ขยายฐานตลาดลูกค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
4. ผู้ ป ระกอบการได้รั บรู้ ช่อ งทางการสั่งวั ตถุ ดิ บ อิน ทรี ย์ที่ ดี ตามฤดู ก าลจากผู้ผลิ ตโดยตรง
ผ่านการจับคู่ธุรกิจไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจึงลดส่วนต่างด้านราคาได้
5. การจัดงานเทศกาลและงานแสดงสินค้าให้เป็นเวทีแสดงผลผลิต สินค้า สามารถสร้างงาน
รายได้ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน
6. สร้างองค์ความรู้ให้กับเพื่อพัฒนางานเทศกาลและงานแสดงสินค้าให้กับบุคลากรท้องถิ่น
7. ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้คุณประโยชน์ของอาหารพื้นถิ่น ตระหนักถึงกินกินดี อยู่ดี สุขภาพดี
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ ผู้ ป ระกอบการสตาร์ ท อั พ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ ข ภาพ หรื อ
การให้ บ ริ ก ารด้ า นอาหารสุ ข ภาพ (Food Startup) และผลิ ต ภั ณ ฑ์สุ ข ภาพที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าหาร
(Wellness Startup) ที่จบหลักสูตรสามารถจัดตั้งธุรกิจหรือสามารถขยายกิจการได้ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
1. ทางด้านเศรษฐกิจ เกิดเมืองสุขภาพ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างครบถ้วน
สามารถเข้าสู่ระบบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างรายได้ประชาชน นาไปสู่
รายได้จากการท่องเที่ยวบริการ ด้านสุขภาพ และจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น
2. ทางด้านสังคม ทาให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
เกิดการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้การดูแลสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค คลอย่ า งน้ อ ย 100 คนและประชาชนได้ มี แ นวทางในการดู แ ลสุ ข ภาพและป้ อ งกั น
การเจ็บป่วย
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11.3 กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด
3. ทางด้านประชารัฐ เกิดเครือข่ายและการพัฒนาต่อเนื่อง โดยเกิดเครือข่ายการเชื่อมโยง
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพกั บ นวั ต กรรมการการดู แ ลสุ ข ภาพ และการเชื่ อ มโยงกั บ ธุ ร กิ จ
ตลาดกลาง การให้บริการ และการท่องเที่ยวอื่น ๆ เกิดการสร้างงาน
1. สามารถสร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมการกิน อาหาร และวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์
2. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบในการสร้างเครื่องข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ พัฒนา
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
3. ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้ในจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมงานจากต่างจังหวัด
และต่างประเทศทาให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกภาคส่วน
4. สร้ า งชื่ อ เสี ยงให้ กับ จั งหวั ดเชี ยงใหม่แ ละภาคเหนือ ในฐานะแหล่งผลิต อาหารปลอดภัย
มีคุณภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. สามารถแสดงศักยภาพในการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ แบบครบวงจร ตั้งแต่
การจัดงาน การคมนาคม ที่พัก รวมไปถึงศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
6. เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีถึงศักยภาพของนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่อการส่งออกไปสู่ตลาดโลก
เป็นเวทีที่ดีในการจับคู่ทางธุรกิจ และมีความเป็นมาตรฐานสากล

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมปิ ญ
ั ญา
และอัตลักษณ์ล้านนา

แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต และ
เชื่อมโยงการผลิตสู่สากล
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Next Chiang Mai With Creative
Economy)
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
32,403,900
32,403,900
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ลา้ นนา
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต และเชื่อมโยงการผลิต
สู่สากล

หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai With Creative
Economy)
จากการที่ รัฐบาลได้ ก าหนดกรอบยุท ธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)
โดยหนึ่ ง ในป ระเด็ น ส าคั ญ คื อ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของป ระเทศ
ซึ่ งผู้ ป ระกอบการ SMEs และ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป็ น ภาคส่ ว นที่ รั ฐ บาลเล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ
ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อน ขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการนาข้อได้เปรียบ เช่น ความหลากหลาย
ของวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา และความหลากหลายทางชีว ภาพ มาประยุ ก ต์ใช้ เพื่ อ พั ฒ นาและ
เพิ่มมูลค่าให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้
ยั งได้ ก าหนดให้ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และ SMEs เป้ าหมาย มุ่ งเน้ น ในด้ านเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(Productivity) การพัฒ นาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน (Standard) และเพิ่มมูลค่าสินค้า
บริการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมไทย
ในเวทีโลก
เมื่อพิจารณาในบริบทของท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งส่งเสริม
และพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดในการผลิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการศึกษา
ความต้องการของตลาดเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายอย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมและ
กระตุ้ น ให้ เกิ ด การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารให้ โดดเด่ น มี คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของ
ภูมิภ าคนี้ ตลอดจนสามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourism) ซึ่งเป็นตาแหน่งการพัฒนาใหม่ (New Positioning) ของจังหวัดได้อีกด้วย นอกจากนี้
ยังมี ค วามพยายามของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เป็ น ก าลั งส าคั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ จั งหวัด เชีย งใหม่ เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับประเทศ โดยดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและมีเอกลักษณ์
โดดเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการลงทุน
และจากข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัด
เชี ย งใหม่ พบว่ า แม้ ด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต จะมี ข้ อ ได้ เปรี ย บ คื อ แรงงานมี ฝี มื อ มี ร ากฐานทาง
วัฒ นธรรม แต่ข้อด้อยคือพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างชาติ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงงานมีระดับ
การศึกษาต่า และขาดนักออกแบบที่มีคุณภาพ ส่วนด้านกลยุทธ์โครงสร้างขององค์กรและสภาวะ
การแข่งขั น มีข้อได้ เปรียบคือ มีก ลยุทธ์การผลิต มีกลยุท ธ์ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
มีก ารแข่งขั น สูงด้ านรูป แบบและคุ ณ ภาพ แต่ มี ข้อ ด้ อ ยคื อขาดความรู้ท างด้านการตลาดและ
การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งขาดทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ
ดังนั้น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงได้ให้ความสาคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการทาธุรกิจสูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่อ การสร้า งธุร กิจ ให้เ ติบ โตอย่า งรวดเร็ว และยั่ง ยืน การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและตรงกับความต้องการของตลาด การนาเสนอเรื่องราวของความ
เป็ น ล้ านนาผ่ านมุ ม มองของธุร กิ จผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เรื่อ งราวและการออกแบบที่ มี ลัก ษณะพิ เศษ
เพื่อสร้างความเป็นศูน ย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในภูมิภ าคเชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายที่
มีศักยภาพต่อไป
1. เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ในพื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรม
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
กิจกรรมหลักที่ 1
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า 50 ราย
2. จานวนผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 2
๑. สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จัก มียอดจาหน่ายและการสั่งซือ้ ในงาน ไม่น้อยกว่า 10
ล้านบาท
2. ผูผ้ ลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 3
1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“Chiang Mai Gastronomy Exhibition” จานวนไม่น้อยกว่า
50 ราย ไม่น้อยกว่า 4 วัน 1 ครั้ง
2. ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4
1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ” จานวน
ไม่น้อยกว่า 50 ราย ไม่น้อยกว่า 4 วัน 1 ครั้ง
2. ผู้ประกอบการได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 5
๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท2. ผูผ้ ลิต/
ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
จังหวัดเชียงใหม่
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักทีส่ ่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation)
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. รั บ สมั ค รวิ ส าหกิ จ ไม่ น้ อ ยกว่ า 100 ราย และคั ด เลื อ กให้ เหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 ราย
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต การสร้างนักออกแบบที่มีคุณภาพ ความรู้
ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ
และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ได้แนวคิด (Ideation) ในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน การสร้างนักออกแบบที่มีคุณภาพ และความรู้ทางด้าน
การตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ
3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่างภูมิภาค) ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
5. จั ด สั ม มนาเครื อ ข่ า ยของระหว่ า งผู้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมให้ เกิ ด การเรีย นรู้ แ ลกเปลี่ ย นแนวคิ ด
การดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ จานวน 1 ครั้ง 1 วัน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
6. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุม่ เครือข่าย Biz Club ฯลฯ
จัดงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition
1. จัดงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป จานวน 1 ครั้ง โดยมีวิสาหกิจเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 50 ราย
2. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ
3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ
หรือระดับสากล
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition
1. เสนอแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ประกอบด้ ว ย กรอบแนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน
การบริหารงาน การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลและการจัดทารายงาน
๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครเกษตรกรผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ
กาแฟ เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ
3. คั ดเลือกผู้ป ระกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลิต ภัณ ฑ์ กาแฟชั้น คุณ ภาพ (Chiang Mai
Premium Coffee Exhibition) จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ
4. จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ไม่น้อยกว่า 4 วัน 1 ครั้ง
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน งาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
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6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
ส่ ง เสริ ม ตลาดเชิ ง รุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด (Chiang Mai Brand) สิ น ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
1. การดาเนินการรับสมัคร การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Pr0vince Brand (Chiang
Mai Brand)
2. จัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าผลิตภั ณ ฑ์ ตราสัญ ลัก ษณ์ จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้ า
ที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด /กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/
ภูมิภาคต่างๆ จานวน 2 ครั้งๆ ละ 50 คูหา
3. เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ เช่น งาน Thaifex, งาน Style, งานที่จัด
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น จานวน 1 ครั้ง จานวน 20 คูหา
9,750,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
5. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเครือข่าย Biz Club ฯลฯ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 32,403,900 บาท
- ปี พ.ศ.2564 3,653,900 บาท
- ปี พ.ศ.2565 28,750,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 1
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า 50 ราย
2. จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรม
ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 2
1. สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จัก มียอดจาหน่ายและการสั่งซื้อในงาน ไม่น้อยกว่า 10
ล้านบาท
2. ผูผ้ ลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมหลักที่ 3
1. เกิด งาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition ผู้ป ระกอบการได้รับ การเชื่อมโยงและ
สร้างโอกาสทางการตลาด จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4
1. เกิดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ผู้ประกอบการได้รับ การเชื่อมโยง
และสร้างโอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 5
๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ผู้ผ ลิต/ผู้ป ระกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่ เข้าร่วมโครงการได้ รับ ความพึ งพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 1
1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
กิจกรรมหลักที่ 2
๑. มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาด ทั้งสินค้าและ
บริการของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3
1. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า
รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ภายใน 5 ปี)
กิจกรรมหลักที่ 4
1. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า
รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ภายใน 5 ปี)
กิจกรรมหลักที่ 5
๑. มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
2. ศักยภาพของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP SMEs Chiang Mai Brand สินค้าที่มีศักยภาพ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนา และมีช่องทางการจาหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้น

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

แผนงานที่ 1
การจัดการปัญหาฝุน่ ควัน (PM2.5)
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5
แบบบูรณาการ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
107,133,200
107,133,200
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(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์
และรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และวัฒ นธรรม ให้ ค นรุ่น ต่ อ ไปได้ ใช้อ ย่างยั่งยื น
มีสมดุล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของแผน
แม่ บ ทก าหนดให้ ส ภาพแวดล้ อ มของประเทศไทยมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น อย่ า งยั่ งยื น โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทั้งการบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
แผนการปฏิ รูป ประเทศ ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ ม ก าหนดเป้ าหมาย
รวมการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยชุ ม ชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่ อให้ ป ระเทศไทยมี พื้ นที่ ป่ าไม้
ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น มี เป้ า หมายในการรั ก ษาและฟื้ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่ น คงแห่ งชาติ ในการรั ก ษาความมั่ น คงด้ า นทรั พ ยากรธรรม ชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อ ม รวมถึ งนโยบายรั ฐบาล ข้ อ ที่ 10 การฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ และการรัก ษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สัต ว์ป่ า และแผนพั ฒ นาจังหวัด เชี ยงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 5
การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษ และ
เกิดความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้น
ทาให้เกิดหมอกในตอนเช้า เมื่อหยดน้าในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองในอากาศจึงเกิดหมอกควัน
ขึ้นได้ง่าย ทาให้เกิดสภาพฟ้าหลัวปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง โดยอีกสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดหมอกควัน
ไฟป่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นคือสาเหตุจากหมอกควันข้ามแดนทั้งการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่
เกษตรและพื้น ที่ ป่าและไม่ ใช่เพีย งภายในประเทศอย่างเดี ยว ซึ่ งจากภาพถ่ายจากดาวเทีย ม
ก็แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจาก
การเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของ
ไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้ หมอกควันหนาแน่นขึ้น (อ้างอิงจากหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบทความข่าว “ฝุ่น:เชียงใหม่ วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ
วาระแห่งชาติที่ยังแก้ไม่ได้มา 12 ปี ”) อีกทั้งการเผาในที่โล่งบุกรุกทาลายป่าไม้เพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ ม และเนื่องด้วยวิถีชีวิตการทาการเกษตรของเกษตรกรบางพื้นที่ที่มี
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทาการเกษตรในฤดูกาล

249

หัวข้อ
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ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผาขยะบริเวณชานเมื องและในตัวเมื อง ท าให้ยากต่ อการควบคุ ม
ค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่ งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันนับเป็นเวลา
10 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2549 - 2550 หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือรุนแรงหนัก
สูงกว่ามาตรฐาน 3 - 6 เท่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2550
(อ้างอิงจากข่าวไทยรัฐ “ฝุ่นพิษ: ปัญหาเก่าเก็บ ผลพวงอากาศแปรปรวน”) และปัญหายังคงเกิด
ต่อเนื่อ งเป็น ประจาทุก ปีในช่วงเดือนกุม ภาพั นธ์ – เมษายน มาจนถึงปัจจุบั น โดยปี 2562
นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันไฟป่าปกคลุมทั่วเมือง
และเกิดอย่างรุนแรงและเกิดในระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศของ
เชี ย งใหม่ ติ ด อั น ดั บ ค่ า คุ ณ ภาพอากาศแย่ อี ก เมื อ งหนึ่ ง ของประเทศไทย อี ก ทั้ งปี นี้ ยั งเกิ ด
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ทาให้อากาศร้อนแห้งแล้งหนักและมาเร็วกว่าปีก่อนหน้า ฝนทิ้งช่วงระยะ
เวลานาน ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือที่ล้อมรอบด้วยป่าและพื้นที่ภูเขาหลายจุดมีสภาพอากาศพื้นดิน
ขาดความชุ่ม ชื้น ความแห้ งแล้งหนั กนั้ น ยังเป็ น ต้น เหตุ เกิ ด ไฟป่ าได้ ง่าย สามารถขยายไฟป่ า
ได้รวดเร็วกระจายเป็นวงกว้างลุกลามเกิดปริมาณเขม่าควันสะสมเพิ่มมากขึ้น และอากาศแห้ง
มี ผ ลให้ อ นุ ภ าคของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก มี น้ าหนั ก เบา ลอยอยู่ ในอากาศได้ เป็ น เวลานาน
โดยเฉพาะในพื้นที่แอ่งราบตามหุบเขาในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะหมอกควัน
และเกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
การตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จานวน 2 สถานี คือ บริเวณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตาบลศรีภูมิ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก และสถานี
ชั่วคราว (รถโมบาย) 4 สถานี ณ ตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตาบลสุเทพ, ประตูท่าแพ ตาบล
ศรีภูมิ, ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม และตาบลเมืองคอง อาเภอเชียงดาว พบว่าในปี 2563
ช่ วงเดื อ นมกราคม - พฤษภาคม คุ ณ ภาพอากาศค่ าฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน
(PM10) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมีจานวน 33 วัน ค่าสูงสุด 276 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
และค่าฝุ่น ละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มี ค่าเกิน เกณฑ์ มาตรฐานมี จานวน
78 วัน ค่าสูงสุด 360 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
สถานการณ์มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563
ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยพบว่า
สถิติจานวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังจากสาเหตุของหมอกควัน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ (1) กลุ่มโรค
ตาอักเสบ (2) กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด (3) กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุ กชนิด และ
(4) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาอื่นในรอบปี โดยสถิติ 4 กลุ่มโรค
ในปี 2563 ช่วง 1 มกราคม – 28 เมษายน 2563 จานวนสะสม 114,116 ราย
พื้นที่เผาไหม้ (Burnt scar) หรือร่องรอยการเผาไหม้เป็นหลักฐานบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงในการ
เกิดปัญหาในระดับพื้นที่ที่ GISTDA ได้ประมวลผลข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2563 (ข้อมูลบางส่วนอยู่ในกระบวนการประมวลผล
แปลภาพ) ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นร่องรอยการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยในปี
2563 เกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสียหาย จานวน 1,897,137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
13.71 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
PM2.5 แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหา
ฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควันและไฟป่า พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเบื้องต้นป้องกัน การลดผลกระทบ
และการปรับตัวต่อระบบนิเวศ อันจะนาไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบ และ
สามารถปรับ ตั วตั วให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ ระบบนิ เวศได้เป็ น
รูปธรรมอย่างยั่งยืน

250

หัวข้อ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยดาเนินการร่วม
6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
1. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ
2. เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึง
การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า
3. เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะฝุ่นควันของประชาชน
1. จานวนวัน ที่ มี ค่ าคุณ ภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐาน ไม่ น้ อ ยกว่ า 305 วั น
(ค่าฐานปี 62 = 290 วัน)
2. จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง (ข้อมูลปี 63 = 1,384,078 ไร่)
3. ปลูกป่าเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่าฝุ่นละออง ไม่น้อยกว่า 850 ไร่
4. จานวนฝายต้นน้าเพิ่มความชุ่มชื่น ป้องกันไฟป่า ไม่น้อยกว่า 900 แห่ง
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 : การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารก าหนดมาตรการ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นาในการสื่อสาร เสริมสร้างความเข้าใจ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 25 พื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวั ง ทาแนวกันไฟ
และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมย่อยที่ 5 : อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 6 : ส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ฝุ่ น ควั น และไฟป่ า จั งหวั ด เชี ย งใหม่
ประจาปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อยที่ 7 : ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
กิ จกรรมย่ อ ยที่ 8 : ประชุ ม คณะท างานศู น ย์ อ านวยการสั่ งการแก้ ไขปั ญ หาฝุ่ น ควัน จังหวั ด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อยที่ 9 : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 10 : การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
31,188,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กองกาลังผาเมือง / มณฑลทหารบกที่ 33/ ตารวจตะเวนชายแดน/ตารวจภูธรจังหวัด /
ที่ทาการปกครองอาเภอ 25 อาเภอ
ตาบลต้ นแบบจั ดการสุ ข ภาพจากภาวะหมอกควัน และฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก (PM2.5)
จังหวัดเชียงใหม่
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 : ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เตรี ย มความพร้ อ มระดั บ อ าเภอชี้ แ จงนโยบาย
การด าเนิ น งาน แผนการสนั บ สนุ น ของจั งหวัด และการด าเนิ น งานของพื้ น ที่ ต าบลต้ น แบบ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษหมอกควัน
ในพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 3 : จัดทาสื่อ นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชน
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤต
หมอกควัน
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยดาเนินการร่วม
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 5 : จั ด ประชุ ม สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ถอดบทเรี ย น ปั ญ หาอุ ป สรรค
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ การจัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน
2,347,200 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การประชาสัมพั นธ์ป้องกันแก้ไขปัญ หาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตสานึกทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
774,200 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมืน่ สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้า ป่าอนุรั กษ์ ให้มีความสมดุลและ
ยั่งยืน
1) จ้างเหมาราษฎร ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่า
ในเขตอนุรักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 154 หมู่บ้าน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 10 คน ๆ ละ
300 บาท
2) จัดทาแนวไฟ จานวน 1,590 กม.
3) จัดทาแนวกันไฟเขียว (Green Belt) จานวน 700 ไร่
4) ปลูกฟื้นฟูป่าลดค่าฝุ่นละออง จานวน 50 ไร่
5) ปลูกไม้ท้องถิ่นเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จานวน 100 ไร่
6) บ่อพวง จานวน 9 แห่ง ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 3 เมตร x ลึก 2 เมตร
40,577,600 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดเชียงราย
กิจ กรรมย่ อ ยที่ 1 : จัด ชุ ด ลาดตระเวน เพื่ อ รัก ษาความมั่ น คงด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การทาแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 3 : สร้างแหล่งน้าเพิ่มความชุ่มชื่น เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าสาหรับดับไฟป่าในพื้นที่
เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 4 : จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพื่อเป็นแนวกันชนไฟป่าในพื้นที่เขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
14,510,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กองทัพภาคที่ 3 /กอ.รมน.จว.ชม
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6. ที่ทาการปกครองอาเภอ 25 อาเภอ
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8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
7. กองทัพภาคที่ 3
8. กองกาลังผาเมือง
9. มณฑลทหารบกที่ 33
10. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่
11. ตารวจตะเวนชายแดน
12. ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 107,133,200 บาท
- ปี พ.ศ.2563 6,556,900 บาท
- ปี พ.ศ.2564 11,178,600 บาท
- ปี พ.ศ.2565 89,397,700 บาท
- จ านวนวั น ที่ มี ค่ า คุ ณ ภาพอากาศ (PM2.5) อยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐาน ไม่ น้ อ ยกว่ า 305 วั น
(ค่าฐานปี 62 = 290 วัน)
- จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง (ข้อมูลปี 63 = 1,384,078 ไร่)
- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
- ฝายต้นน้าแบบผสมผสานเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้น
1. จังหวัดเชียงใหม่มคี ุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ประชาชน /ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบบูรณาการ

แผนงานที่ 2
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
165,841,300
165,841,300
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพั ฒนาที่ 5 การจัดการปัญ หาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 2 แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์
และรัก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม ให้ ค นรุ่น ต่ อ ไปได้ ใช้ อ ย่ างยั่ งยื น
มีสมดุล และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของแผน
แม่ บ ทก าหนดให้ ส ภาพแวดล้ อ มของประเทศไทยมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่ ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณา
การทุ ก หน่ ว ยงานในการตรวจสอบติ ด ตาม เฝ้ าระวั งและป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ป่ า และส่ งเสริ ม
การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้า
บนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและ
ไม่เกิดผลกระทบ โดยกาหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งกาเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทาไม้ที่ผิด
กฎหมาย และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สเี ขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรูท้ างธรรมชาติ
ในเขตชุ ม ชนเมื อ งและชนบท เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ป ระโยชน์ แ ละรู้ สึ ก ใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ
เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดเป้าหมายรวม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้น ที่ป่าไม้ที่ เหมาะสมกับ
ความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ และสามารถหยุดยั้งและป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน หยุดยั้งและป้องกันและทาลายทรัพยากรป่าไม้
เชิงพื้นที่ด้วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น มี เป้ า หมายในการรั ก ษาและฟื้ น ฟู ฐ านทรั พ ยากร
ธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่ งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ในการรั ก ษาความมั่ น คงด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อ ง รักษา ฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหา
ฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
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หัวข้อ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ตามแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 25612580) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
มี ค วามพร้ อ มในด้ านสาธารณู ป โภค และระบบการคมนาคมขนส่ งทั้ งทางบกและทางอากาศ
มีความพร้อมด้านสถาบั นการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ
สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีปริมาณฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน
และมีการเกิดไฟป่ าอยู่บ่อยครั้ง นาไปสู่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจาก
น้ าท่ วมและดิ น โคลนถล่ ม ในฤดู ฝ น และกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนและ
การท่ องเที่ ยว ถึงแม้ ว่าหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบพื้ นที่ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็ตาม ทั้ งด้ าน
การส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขในทุกมิติแล้ว แต่ด้วยลักษณะประชากรและพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจานวน
25 อ าเภอที่ ไม่ สามารถครอบคลุ ม การเข้ าไปพั ฒ นาของภาครั ฐ ดั งนั้ น การปรั บปรุง ส่ งเสริ ม
ให้ พื้ นที่ ที่ มีศักยภาพขับเคลื่ อนไปสู่การพัฒ นาที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ภายใต้สิ่ งแวดล้อมที่ ดี
มีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนามาดาเนินการฟื้นฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม โดยน้ อ มน าแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั วมาปรับ ใช้ และรณรงค์ ผลั กดั นให้ ทุ กภาคส่ วนในพื้ นที่ เป้ าหมาย
ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว
จากปัญหาการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดัง นั้น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชน
ให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐานมีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่ง
พัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมองค์ความรู้และ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้
เป็ นหมู่ บ้านให้ที่ เป็นมิตรกั บสิ่ งแวดล้อม โดยน้ อมน าแนวทางพระราชดาริฯ ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การจัดการ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การส่งเสริม องค์ความรู้ การปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน
ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
อย่ า งยั่ งยื น สามารถอ านวยประโยชน์ ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ ม นอกจากนี้ ก ารจั ด การด้ า น
สิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่ วนสาคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิด
มีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน ในพื้นที่เกิดเป็นหมู่บ้านชุมชน อย่างยั่งยืน และฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
1. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อน้อมนาแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า
4. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา
5. เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ตลิ่งริมน้า และพัฒนาคุณภาพดิน
6. เพื่อพัฒนาแหล่งน้า และแก้ไขปัญหาน้าท่วมภัยแล้ง
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4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
1) จานวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รบั การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
2) จานวนระบบอนุรักษ์ดินและน้า ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ
3) จานวนสถานศึกษาทีไ่ ด้รับการสร้างความตระหนักรู้ ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง
4) จานวนพื้นที่สีเขียวเพิม่ ขึ้น ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่
5) จานวนฝายชะลอน้าในพื้นที่ร้อยใจรักษ์ ไม่น้อยกว่า 128 ตัว
6) จานวนสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
7) จานวนหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Eco Village) ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
8) จานวนธนาคารใต้ดิน ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
9) จานวนการกาจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้า ไม่น้อยกว่า 2 ลาเหมือง
10) จานวนบ่อเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 5 บ่อ
11) จานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาและรักษาทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง
12) เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวต้นน้าลาธาร และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า ไม่น้อยกว่า 56 แห่ง
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 2) ตาบล
ท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 150 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่
3) ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 ตาบลท่าวังพร้าว
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร
40,650,000 บาท (สีส่ ิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
การฟื้นฟูดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
1. วางแผนการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้าตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้าให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
2. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ติดตามและประเมินผล
1,158,300 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคนสร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
และสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสานึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานด้านการจัดการขยะ โรงเรียนต้นแบบ
ปลอดขยะ/กิจกรรมศูนย์วัสดุรีไซเคิล/ผ้าป่าขยะ
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบารุงรักษา
ต้นไม้
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิม่ พื้นที่สีเขียวโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 5 สารวจพื้นที่สีเขียวในการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
กิจกรรมย่อยที่ 6 ประสานงานและติดตามประเมินผล
884,400 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
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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

รายละเอียด
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
1) เพาะชากล้าไม้ขนาดเล็ก จานวน 200,000 กล้า
2) เพาะชากล้าไม้มีค่า จานวน 200,000 กล้า
3) เพาะชากล้าหวาย จานวน 2000,000 กล้า
3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า "ฝายผสมผสาน"
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า "ฝายกึ่งถาวร"
กิจกรรมย่อยที่ 3 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า แบบกล่องเกเบี้ยน
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย
กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
2,173,900 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การถ่ายทอดความรู้การดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco
School)
กิจกรรมย่อยที่ 3 ต่อยอดการดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
จานวน 3 สถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 4 การกากับ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมย่อยที่ 6 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
901,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้
บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 2 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ
กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ,น้าเสีย,มลพิษ
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
กิจกรรมย่อยที่ 5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
2,012,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างธนาคารน้าใต้ดินระบบปิด
กิจกรรมย่อยที่ 2 กาจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้า ลาเหมืองกอน ตาบลสันนาเม็ง อาเภอ
สันทราย
กิจกรรมย่อยที่ 3 การขุดลอกหนองน้าแหย่ง บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ ๘ ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

10. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างบ่อเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2
บ่ อ เก็ บ พร้ อ มระบบท่ อ ส่ ง น้ า PVC บ้ า นหลวง หมู่ ที่ 5 ต าบลแม่ ง อน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านปางม้า)
กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างบ่อเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1
บ่ อ เก็ บ พร้ อ มระบบท่ อ ส่ ง น้ า PVC บ้ า นหลวง หมู่ ที่ 5 ต าบลแม่ ง อน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านคุ้ม)
กิจกรรมย่อยที่ 6 ก่อสร้างบ่อเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2
บ่ อ เก็ บ พร้ อ มระบบท่ อ ส่ ง น้ า PVC บ้ า นหลวง หมู่ ที่ 5 ต าบลแม่ ง อน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง)
6,855,400 บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสีร่ ้อยบาทถ้วน)
ที่ว่าการอาเภอสันทราย ที่ว่าการอาเภอหางดง และที่ว่าการอาเภอฝาง
สอนน้องสร้างป่า
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างเรือนเพาะชาประจาโรงเรียน ขนาด 400 ตารางเมตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 ระบบประปาภูเขา
กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 ลบม.
กิจกรรมย่อยที่ 4 เพาะชากล้า
กิจกรรมย่อยที่ 5 อบรมหลักสูตรเยาวชนเพาะชากล้าไม้ และบารุงรักษาต้นไม้
5,552,800 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นน้าลาธาร และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า
1) อบรมเพาะชากล้าไม้ และบารุงรักษาต้นไม้
2) เพาะชากล้าไม้ป่า ไม้ผล และไม้ไผ่
3) ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบคอกหมู
25,876,200 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
1. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
2. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
5. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
6. ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
7. ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
8. ที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 165,841,300 บาท
- ปี พ.ศ.2563 27,303,700 บาท
- ปี พ.ศ.2564 49,373,600 บาท
- ปี พ.ศ.2565 89,164,000 บาท
- เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการพัฒนา
- เพิ่มฝายชะลอน้าในพื้นที่ร้อยใจรักษ์
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า
- หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรป่าไม้
- แหล่งน้าได้รับการพัฒนา และแก้ไขปัญหาน้าท่วมภัยแล้ง
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
- มีจิตสานึก ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน / สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เกิดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดิน ตลิ่งริมน้า
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นน้าลาธาร และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ของโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานที่ 1
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อความยั่งยืน
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
37,759,700
37,759,700
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ นการพั ฒนาจัง หวัด ประเด็นที่ 6 การจั ดการสาธารณภัย การสร้า งความมั่น คง และยกระดับ คุณภาพชี วิ ตที่ ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เชียงใหม่
แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงของประเทศไทย ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคาบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถ
ควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่ยังได้รับผลกระทบจากการลักลอบลาเลียงยาเสพติดจากภูมิภาค
และประเทศเพื่ อ นบ้ า นเข้ า มาจ าหน่ า ยภายในประเทศ โดยยาบ้ า และไอซ์ เ ป็ น ตั ว ยาส าคั ญ
มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 20 - 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีงานทา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน/
รับจ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสพ/ใช้เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 23.7) แลมีการกระจายยาเสพติดไปถึง
หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสังคม
จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของ
รัฐบาล ต่อเนื่องเป็นต้นมา สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการนาเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิต
ในภู มิ ภ าค รวมทั้ งปราบปรามจับ กุ ม กลุ่ม ขบวนการผลิต และการค้ ายาเสพติด เป็ น จานวนมาก
แต่จากสภาวะเงื่อนไขทางสังคมภายในประเทศ ยังคงปรากฏการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป้าหมายคือ “สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติ ด ได้ รั บ การควบคุ ม จนไม่ ส่ งผลต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
โดยดาเนินการลดจานวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทาผิดซ้าในระดับพื้นที่”
1) เพื่อควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
2) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น บ าบั ด และปราบปราม จนสามารถลดและควบคุ ม
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
3) ลดจานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยนาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่มีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้สารเสพติด
4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน วัยทางานและประชาชน
กลุ่ ม เสี่ ยงได้ใ ช้ เวลาว่ า งให้เป็ น ประโยชน์ โดยการร่ว มคิ ดร่ว มท ากิ จกรรมที่ ดีแ ละสร้า งสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและ
สถานศึกษาทุกระดับให้เข้มแข็ง รู้เท่าทันผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด
6) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคนดีของสังคม
7) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ แ ก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE และศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE
NUMBER ONE ให้เข้มแข็งและสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
8) เพื่ อ ให้ ผู้ ต้อ งขั ง ได้แสดงความสามารถ กล้ า คิ ด กล้ า ท า กล้ า แสดงออก และช่ ว ยสร้างเสริม
ความภาคภูมิใจ ผ่านสื่อกิจกรรมดนตรีและกีฬา
9) สร้างความเข้าใจ (Mindset) ใหม่ด้านยาเสพติด เพื่อการยอมรับและเข้าใจผู้ใช้ยาเสพติด
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รายละเอียด
10) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์
11) เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการข่าว ในการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติดจากแนว
ชายแดน
12) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติดและปราบปรามผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพื้นที่
13) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องโทษ พิษภัย และการป้องกันตัวเองและ
คนรอบข้างให้ห่าไกลยาเสพติด
14) เพื่อจัดกาลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราว และลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
ในพื้นที่

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1) หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (สีขาว) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2) จานวนผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดลดลง
3) มีสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ร้อยละ 85 ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 6 – 24 ปี
(จานวนเยาวชน 6 – 24 ปี จังหวัดเชียงใหม่ มี 395,714 คน)
4) มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จานวน 35 ศูนย์
5) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ จานวน 25 ศูนย์
6) มีอาเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ
7) มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 70,000 คน
9) อัตราการคงอยู่ระบบ ของผู้รับการบาบัด
10) อัตราการหยุดเสพ ของผู้รับการบาบัด
11) นักเรียน จานวน 651 คนได้รับความรู้ในเรื่องยาเสพติด
12) ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติงาน และมีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
13) ประชาชนในหมู่ บ้ า นและอ าเภอเป้ า หมายในพื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
เนื่องจากในชุมชนไม่มียาเสพติดจึงทาให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่มีความสุข

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน ประจาปี 2565
12,147,400 บาท
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน / ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ท าการปกครองจั งหวั ด เชี ย งใหม่ / ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั งหวัด
เชียงใหม่
เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เชิงสร้างสรรค์ปอ้ งกันยาเสพติด
4,039,700 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาบริบทและพฤตินิสัยผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัด
เชียงใหม่
3,855,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

รายละเอียด
สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์
1,568,100 บาท
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สถานีตารวจภูธรแม่อาย
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
149,900 บาท
กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 334
1 โรงเรียนไชยปราการ
2 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
3 โรงเรียนเพียง 1 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี
4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33
300,000 บาท
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ,ดอยสะเก็ด ,แม่แตง ,แม่ริม ,สันป่าตอง ,สันกาแพง ,สันทราย ,ฮอด ,อมก๋อย
และอาเภอสารภี
- ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 334
- กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี

9. งบประมาณ

งบประมาณรวม 37,759,700 บาท
- ปี พ.ศ.2563 9,384,100 บาท
- ปี พ.ศ.2564 6,315,500 บาท
- ปี พ.ศ.2565 22,060,100 บาท

10. ผลผลิต (output)

1) ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุ่มประชากร นาไปสู่การยั่งยืนการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน
2) แกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ
3) การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
4) ผลงาน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ
5) ผลงาน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ระดับประเทศ
6) ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้นแบบระดับประเทศ
7) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8) ผลงานสมาชิกแกนนา TO BE NUMBER ONE ดาเนินงานในชมรมฯ
9) อาเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ
10) ผูเ้ สพยาเสพติดได้รับการคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาตามมาตรฐาน
11) กลุม่ เสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะในการจัดการกับปัญหายาเสพติด
12) ผูเ้ สพยาเสพติดได้รับบริการลดอันตรายจากยาเสพติด
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หัวข้อ
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
2. ประชาชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3. เกิดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
4. เกิดกระแสการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ
5. มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ทุ ก อ าเภอภายใต้ก ารบริห ารจั ดการของคณะกรรมการชมรมฯ และ
เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
6. เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นทีส่ ร้างสรรค์ทุกอาเภอ
7. มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอาเภอ
8. ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
9. ผู้เสพยาเสพติดสามารถหยุดเสพยาเสพติดได้
10. นักเรียนในกลุม่ เป้าหมาย ได้รับความรู้และโทษของยาเสพติด
11. สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคง
ตามแนวชายแดน
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
7,323,300
7,323,300
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ นการพั ฒนาจั ง หวัด ประเด็ น ที่ 6 การจั ด การสาธารณภัย การสร้ า งความมั่น คง และยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ต ที่ดี ของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เชียงใหม่
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ยึ ด กรอบนโยบายความมั่ น คงแห่ ง รั ฐ ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ เร่ ง รั ด
ดาเนินการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่น คงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ
กับการเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา และสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาที่ คิ ด ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ภาคส่วนได้มีการตระหนัก และมีจิตสานึกความมั่นคงด้าน
การผนึกกาลังของทุกภาคส่วน เพื่อนาพลังอานาจของชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา
เสริมด้านความมั่นคงของชาติ ได้อย่างประสาน สอดคล้อง และมีเอกภาพในการดาเนินงานทั้งมิติ
ภายในประเทศ และมิติต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การดาเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์
ประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่อาเภอชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดกับรัฐฉาน ประเทศ
สหภาพเมียนมาระยะทางชายแดนยาว 227 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เชี ย งดาว อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่ อ าย และอ าเภอเวี ย งแหง มี ต าบลติดกับ
แนวชายแดน 12 ตาบล 139 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้า -ออกตามธรรมชาติรวม 30 ช่องทาง สภาพ
เขตแนวชายแดนใหญ่เป็นป่าเขาระยะหลายกิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนทาให้
มี ปั ญ หาตามแนวชายแดนมากมาย ปั ญ หาการค้ า สิ่ ง ผิ ด กฎหมายในบริ เ วณชายแดนปั ญ หา
ยาเสพติดปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
สร้างจิตสานึกในความเป็นไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่นาพาโดยแรงงานต่างด้าว
ปัญหาผู้อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมา ปัญหาการปักปันหลักเขตแดน และ
ทุ่นระเบิด ฯลฯ
1) เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน
ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์
3) เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง
4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งบนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก
- ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่อาเภอชายแดน จานวน
750 คน
- มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่อาเภอชายแดน เพิ่มขึ้น 100 คน
- ประชาชนในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จานวน
410 คน
- มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในพื้ น ที่ 5 อ าเภอชายแดน
จานวน 5 ครั้ง
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หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
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
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
5 อาเภอ ชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอเวียงแหง อาเภอ
เชียงดาว และอาเภอไชยปราการ
การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอชายแดน ๕ อาเภอ
1,040,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
750,100 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอชายแดน
481,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอ เชียงดาว เวียงแหง ฝาง ไชยปราการ แม่อาย
การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
287,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุม่ พลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
457,800 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การอบรมจัดตั้งราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอชายแดน
212,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอ เชียงดาว เวียงแหง ฝาง ไชยปราการ แม่อาย
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 7,323,300 บาท
- ปี พ.ศ.2563 2,784,900 บาท
- ปี พ.ศ.2564 1,310,500 บาท
- ปี พ.ศ.2565 3,227,900 บาท
1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่น คง
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นในที่
2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่
ตระหนักรู้ว่าภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม
3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพ
ปัญหาของพื้นที่
4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน
จากการร่วมคิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น “ชุมชน
เข้มแข็ง”
สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้
ร่วมกัน และนามาซึ่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ต่อไป

แผนงานที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมัน่ คงภายใน
มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการปลูกฝังจิตสานึกสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
3,560,800
3,560,800
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เชียงใหม่
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยความด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการปลู ก ฝั ง จิ ตส านึ ก สร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ และป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญ หา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝั งสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การธารงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร การน้ อ มน าพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
ใจความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎรตลอดไป” มาเผยแพร่ให้บุคคลกรผู้เข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ ตลอดจนปลู ก ฝั ง แนวทางสั ญ ญาประชาคมเพื่ อ สร้ า ง
ความสามัคคีปรองดอง และแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม ให้กับบุคลากร ได้นาไป
ขยายผลในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ปั จ จุ บั น คนในสั ง คมไทยยั ง คงมี ปั ญ หาความขั ด แย้ ง หลายประเด็ น อาทิ เ ช่ น ปั ญ หา
ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ า และความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกั นให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิด และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจาก ความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติ ใ ห้ ยึดมั่ นสถาบั น หลัก ของชาติเป็ นศู นย์ รวมจิต ใจให้เ กิดความรั กและความสามัคคี
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความ
มั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปี ที่เป็นรูปธรรม คือ “ประเทศชาติมั่ น คง
ประชาชนมีความสุข ” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของ
คนในชาติ ตลอดจนการ ปลูกจิตสานึก ด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ
ปัจจุบันคนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งหลายประเด็น อาทิเช่น ปัญหา
ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง ปั ญ หาความเหลื่ อ มล่ า และความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความเข็มแข็ง ลดความขัดแย้ง
ทางความคิด และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจาก ความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติ ใ ห้ ยึ ด มั่ น สถาบั น หลั ก ของชาติ เ ป็ น ศู น ย์ จิ ต ใจให้ เ กิ ด ความรั ก และความสามั ค คี
ตามเจตนารมณ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปี ที่เป็นรูปธรรม คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดจนการปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ า นความมั่ น คงให้ เ กิ ด ขึ้ น ในประชาชนทุ ก ระดั บ
ตลอดจนประชาชนในสังคมไทยส่วนมากยังขาดความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องต่างๆ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากการที่ตนไม่รู้กฎหมาย และในชุมชนมีเครือข่ายยุติธรรมชุ มชน
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
และผู้นาชุมชน ที่ดาเนินการเป็นจิตอาสาทางานเพื่อชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของ
ภาครัฐ ควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหนี้นอกระบบ
สมควรได้รับการพัฒนาให้ความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมายดังกล่าว เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนต่อไปได้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและเพิ่ ม ศั ก ยภาพสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น
กองกาลังที่มีประสิทธิภาพสูง
2. เพื่อฝึกทบทวนการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ และเหตุการณ์อื่นๆ
3. เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนสร้างทีมงานระดับพื้นที่ขับเคลื่อนการทางานแบบบูรณาการ
ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
4. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
5. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนเป็นการสร้างความสงบสุขของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ รับทราบกฎหมายเบื้องต้นที่ต้องรู้
7. เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ประชาชนชาวจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ม่ ก ระท าผิ ด กฎหมาย ด้ ว ยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
8. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นาความรู้ด้านกฎหมายที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชน
9. เพื่อให้สิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ได้เข้าถึงบริการของรัฐตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่
ภาครัฐตราขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน
10. จานวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมดาเนินคดีการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และถูกดาเนินคดี
สั่งฟ้องทุกคดี
11. จ านวนเหยื่ อ กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การตกเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
การช่วยเหลือและคุ้มครองทุกราย
12. เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้เ กี่ ยวกั บระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็นประมุข
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การน้อมนาพระบรม
โองการของพระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ที่ พ ระราชทานในพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ใจความว่า “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเผยแพร่ให้บุคลากรทางปกครอง
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ.
13. เรี ย นรู้ กิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ สั ญ ญาประชาคมเพื่ อ สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง และแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
14. บุ ค ลากรทางปกครองได้ พ บปะ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมทั้งสรรหาแนวทางที่เหมาะสมต่อ
การดาเนินโครงการในระยะต่อไปเพื่อต่อยอดโครงการในระดับพื้นที่
1) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น จานวน 360 ราย
2) ภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด คิดเป็นร้อยละ 80
3) ร้อยละของผู้กระทาผิดในชุมชนกระทาผิดซ้าไม่เกินร้อยละ 10
4) มีกระบวนการและมาตรการทางเลือกในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดและป้องกันการกระทาผิด
ซ้าอีก คิดเป็นร้อยละ 80
5) จานวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมดาเนินคดีการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และถูกดาเนินคดี
สั่งฟ้องทุกคดี
6) จ านวนเหยื่ อ กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การตกเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
การช่วยเหลือและคุ้มครองทุกราย
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หัวข้อ

5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1) กิจกรรมย่อยที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กิจกรรมย่อยที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3) กิจกรรมย่อยที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) กิจกรรมย่อยที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
1) กิจกรรมย่อยที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2) กิจกรรมย่อยที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ

รายละเอียด
7) บุคลากรทางปกครองมีความรู้ความเข้าใจปัญหา มีส่วนร่วมทากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกรัก
สามัคคีและเกิดความปรองดองในพื้นที่ และสามารถนาไปขยายผลต่อยอดได้ไม่น้อยกว่า
70%
- ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
- สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
- พื้นที่ 25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
- บุคลากรทั้ง 25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการควบคุม
การชุมนุมสาธารณะ
300,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
กฎหมายเข้าใจง่าย ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด
1,714,000 บาท
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
151,800 บาท
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี ค้ามนุษย์ให้กับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
295,000 บาท
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์, ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
การปลูกฝังจิตสานึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้อมนาศาสตร์พระราชา พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางปกครอง ในฐานะผู้ มี บ ทบาทผู้ น าในการสร้ า งความปรองดอง
สมานฉันท์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
600,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
การสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการช่วยเหลืองานสาธารณภัย
และงานพัฒนาพื้นที่
500,000 บาท
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
- กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
3,560,800 บาท
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หัวข้อ
10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น
2. จานวนภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังผู้กระทาความผิดในชุมชนมากขึ้น
3. ภาครัฐและภาคประชาชนติดตาม ดูแล เอาใจใส่ผู้กระทาความผิดมากยิ่งขึ้น
4. จานวนผู้กระทาความผิดซ้าลดลง
5. ประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ รั บ รู้ รั บ ทราบกฎหมายเบื้ อ งต้ น และสามารถ เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้ทั่วถึงรวดเร็ว
6. ความสาเร็จในการดาเนินคดีความผิดการค้ามนุษย์ ผู้กระทาผิดได้รับการลงโทษทุกราย
7. สถิติการดาเนินคดีค้ามนุษย์ลดลงร้อยละ 3
8. บุคลากรทางปกครองมีความรู้ความเข้าใจปัญหา มีส่วนร่วมทากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกรัก
สามัคคีและเกิดความปรองดองในพื้นที่ และสามารถนาไปขยายผลต่อยอดได้
9. ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีจิตสาธารณะ
1. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. สร้างระบบการบริการจัดการผูก้ ระทาความผิดในชุมชน
3. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
4. การกระทาผิดซ้าลดลง
5. ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ น าชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ประชาชนชาวจั งหวั ด เชี ย งใหม่
มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น
6. ประชาชนได้ท ราบถึงสิท ธิขั้ น พื้น ฐานที่ ตนพึงได้ รับจากการบริก ารภาครัฐ ตามที่ กฎมาย
ให้สิทธิ การกระทาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลดลง
7. ทาให้การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และมีวิธีปฏิบัติที่
แตกต่ า งกั น มี ก ารด าเนิ น คดีทั้ งด้านการสืบ สวน การสอบสวน การแสวงหาและรวบรวม
พยานหลักฐานในคดี และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ทาให้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานตารวจภูธรจั งหวั ด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์
9. ทาให้การดาเนินงานในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงานของ
จังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานตารวจแห่งชาติ นาไปสู่ผลสาเร็จ
10. บุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกัน ทางานร่วมกัน และดาเนินการที่เป็นการรักษาประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม เกิดความรักสามัคคีและธารงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
11. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
12. ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.
13. ประชาชนโดยทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.

แผนงานที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทางถนน
ลาดับที่

โครงการ

1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงใหม่
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
79,292,900
79,292,900
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็ นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับ คุณ ภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เชียงใหม่
แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทางถนน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนน จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวง
แห่งที่สองรองจากกรุงเทพฯ เป็นศูนย์ก ลางของจังหวัด ในภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลาง
ด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย
เมื่อมีการขยายตัวของเขตเมือง เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย และการเพิ่ มจานวนของประชากร ทาให้
ประชาชนมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยเพิ่ มสูงขึ้น เช่น อุทกภัยและดินโคลน
ถล่ม ภัยจากหมอกควันไฟป่า วาตภัย อัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ภัยหนาว และภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ นับวันยิ่ง
มีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น และมีความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันการพัฒนา
เทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่องเตือนภัยต่างๆ ได้ติดตั้งครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
สามารถแจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้ นที่ แต่ในทางปฏิบัติชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอ าเภอ ยั งขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ แนวทางการปฏิ บั ติ ในการเตรีย มความความพร้อ ม
การเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการช่วยเหลือประชาชน ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2563 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอาเภอ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่น และการช่ วยเหลือ ประชาชนตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ วยเงิน ทดรอง
ราชการเพื่ อช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยพิ บั ติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการพั ฒ นาเส้นทาง
คมนาคมในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและผู้สัญจรไปมา
จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความปลอดภัยที่ เกิดขึ้นจากสาธารณภัย
รวมถึงความปลอดภัยทางถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสร้างความปลอดภัย ทางถนนของจังหวัด
เชี ย งใหม่ เพื่ อ ลดจ านวนครั้งของการเกิ ด อุ บั ติเหตุ ลดจานวนผู้บ าดเจ็ บ และผู้ เสี ยชี วิต จาก
อุบัติเหตุ ทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่ว นร่วม
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ตลอดจนให้ประชาชนมีความตระหนั กถึงอันตรายจาก
อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย
เดือนละกว่า 50 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูง ในการนี้จัง หวัดเชียงใหม่ได้กาหนดเป็นวาระของจังหวัด
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 และได้ มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย
100 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ ง หากมี ก ารบู ร ณาการภาคี เครื อ ข่ า ย ในการหามาตรการป้ อ งกั น และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้พื้นที่ชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และอาเภอเป็นตัวขับเคลื่อน ปลูกจิตสานึกให้คนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึง
ระดั บ ผู้ น าชุ ม ชน จะสามารถช่ ว ยลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนนได้ ตลอดจน
มีสามารถทาให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากสาธารณภัยได้
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. กิจกรรมย่อยที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2. กิจกรรมย่อยที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3. กิจกรรมย่อยที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
1. กิจกรรมย่อยที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2. กิจกรรมย่อยที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3. กิจกรรมย่อยที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
1) เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
2) เพื่อลดจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจานวนผู้บาดเจ็บ และลดจานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่
3) สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่
1. จานวนสายทางที่ได้รบั การพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยจานวน 12 สายทาง
2. ร้อยละ 70 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการ
จัดการสาธารณภัยในพื้นที่
3. จานวนผูเ้ สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 1
1) พื้ น ที่ เสี ยงการเกิด ภัย พิ บัติ ของจั งหวัดเชี ยงใหม่ 25 อาเภอ องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
210 แห่ง
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย 4 แห่ง
3) พื้นที่เสียงการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนน ในพื้นที่ 25 อาเภอ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับอาเภอ
64,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
436,400 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สร้างเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น
139,600 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
แก้ไขและป้องกันน้าท่ วมขังบนผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1367 ตอน
แยกสันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ถนนสันทรายสายเก่า) ระหว่าง กม.0+000 - กม.
2+000 ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
5,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ปรับ ปรุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่ างและอุ ป กรณ์ อ านวยความปลอดภั ย ภายในทางลอดดอนแก้ ว
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่- ขี้เหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636 ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
10,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1001
ช่วงแยกฟ้าฮ่าม - แยกลิขิตชีวัน ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง
กม.0+000 - กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง ตาบลหนองจ๊อม อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
10,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
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4. กิจกรรมย่อยที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5. กิจกรรมย่อยที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6. กิจกรรมย่อยที่ 6

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. กิจกรรมย่อยที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8. กิจกรรมย่อยที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. กิจกรรมย่อยที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
10. กิจกรรมย่อยที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
11. กิจกรรมย่อยที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ อานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118
ช่ว งแยกศาลเด็ ก - แยกแม่ ก วง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชี ย งใหม่ - ดอยนางแก้ ว
ระหว่าง กม. 0+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ) ตาบลสันพระเนตร ตาบลสันทรายน้อย
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
10,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ปรั บ ปรุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่า งและอุ ป กรณ์ อ านวยความปลอดภั ย ทางหลวงหมายเลข 11
ช่วงแยกหนองประที ป - แยกข่วงสิงห์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิ น 41
ระหว่าง กม.555+144 - กม.561+600 (เป็นแห่ งๆ) ตาบลหนองป่าครั่ง ตาบลฟ้าฮ่าม
ตาบลป่าตัน ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
10,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า แสงสว่ า งทางหลวงสายหลั ก ทางหลวงหมายเลข 121 ช่ ว งแยกหลุ ย ล์ แยกดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม.15+315 - กม.
32+000 (เป็ น แห่ ง ๆ) ต าบลสั น ปู เ ลย อ าเภอดอยสะเก็ ด ต าบลสั น พระเนตร ต าบล
สันทรายน้อย ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย ตาบลสันผีเสื้อ อาเภอเมือง ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง
15,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา sml (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึง ถนน อบจ. สายบ้าน
ปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมีพื้นผิวไม่น้อยกว่า 3,016 เมตร
2,790,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ราชการอาเภอเวียงแหง ที่ทาการปกครองอาเภอ
เวียงแหง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร
7,000,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง เชื่อมหมู่ 5 บ้านป่าห้า ตาบลโหล่งขอด
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร
2,885,900 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านป่าไผ่-บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 3 ตาบลเหมือง
แก้ว อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชีย งใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พื้ น ที่
ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร
2,490,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 หมูท่ ี่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันกาแพง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,010 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,030 ตารางเมตร
1,700,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง
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12. กิจกรรมย่อยที่ 12
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

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

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอกเชื่อมบ้านป่าสัก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,616 ตาราง
เมตร
1,410,000 บาท
ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
377,000 บาท
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
- ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
- ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
- ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
- ที่ทาการปกครองอาเภอแม่รมิ
- ที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง
- ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
79,292,900 บาท
1) หน่วยงานระดับอาเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย
3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
4) จานวนครั้งของการเกิดอุบตั ิเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ และจานวนผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 2
5 จานวนผูส้ วมใส่หมวกนิรภัย มีจานวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
6) สถิติการทาผิดกฎหมายจราจรลดลง ร้อยละ 10
7) จานวนสายทางที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยจานวน 12 สายทาง
1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง
2) หน่วยงานในระดับอาเภอและท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จังหวัดเชียงใหม่สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน
5) ประชาชนปฏิบัตติ ามกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น
6) ลบภาพลักษณ์ของจังหวัดที่มสี ถิติอุบัติเหตุอันดับต้นของประเทศไทย

แผนงานที่ 5
เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ
ลาดับที่
1

โครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่
สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
6,792,700
6,792,700
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ที่มา :
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่
การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดยสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม
2. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้า งและพั ฒนาศั กยภาพมนุ ษ ย์ (ประกั นสุข ภาพ/ผู้ สูงอายุ/สถาบัน
ทางสังคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
3. 3. แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่นาโขง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ
เป้าหมายผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing คือ ๑) สุขภาพดี Healthy ๒) มีความมั่นคง Security
๓) มีส่วนร่วม Participation
สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ
ประเทศไทย ได้เข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติจานวนผู้สูงอายุของประเทศไทยปี ๒๕๖๒
(กรมการปกครอง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) จานวนประชากรไทยทังหมด จานวน ๖๖,๕๕๘,๙๓๕ คน
เป็นจานวนประชากรผู้สูงอายุ จานวน ๑๑,๑๓๖,๐๕๙คน คิดเป็นร้อย ๑๖.๓๗ โดยภาคเหนื อ
มี ป ระชากรผู้ สู ง อายุ ทั งสิ น ๒,๒๘๗,๔๗๐ คน จากจ านวนประชากรทั งหมดของภาคเหนื อ
๑๒,๑๑๕,๕๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือกาลังก้าวจากสังคมผู้สู งอายุ
(Aged Society) เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) เร็วกว่าประชากร
สูงอายุของประเทศไทย จึงเป็นระยะเวลาหัวเลียวหัวต่อที่สาคัญในการปรับตัวรับมือผลกระทบจาก
การปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างประชากร คือ กาหนดกรอบเวลาและระดับการพัฒนา รวมถึง
การเตรี ยมความพร้อ มที่ แ ตกต่า งกั น อย่า งมาก เมื่ อ เที ย บกั บ การเข้า สู่สังคมสูงอายุ ผลกระทบ
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ต้องปรับแนวทางการพัฒนา โดยการเปลี่ยนมาพึ่งพาแรงงาน
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หัวข้อ

รายละเอียด
วัยเกษียณมากขึน ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน แม้ว่าการก้าวสู่สังคมสูงอายุ ส่งผล
กระทบทังด้านบวกและด้านลบต่อประเทศ สังคม ชุมชน และครอบครัว ตัวอย่างของปัจจัยที่อาจ
ส่ ง ผลกระทบในด้ า นลบ เช่ น จ านวนหนี สิ น ของรั ฐ บาลที่ อ าจเพิ่ ม สู ง ขึ นจากค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ
เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลดลงของจานวนประชากรวัยแรงงาน และเมื่อประชากร
จ านวนมากก้ า วเข้ า สู่ วั ย เกษี ย ณอายุ ค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า นการรั ก ษาพยาบาลของประชาชนที่ อ าจ
เพิ่มสูงขึนจนไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ตามปกติได้ และครอบครัวที่ไม่ได้
เตรียมความพร้อม หรือมีฐานะยากจนย่อมได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ที่ค่อนข้างรุนแรงแตกต่างกัน
ไปจนอาจทาให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จาเป็นต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มมากขึน
ดังนัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อปรับตัวรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอ ย่ า ง
สมบู ร ณ์ ซึ่ งคาดว่ า จะมาถึ งในปี ๒๕๖๔ และสั งคมสู งอายุ ระดับ สูงสุด ในปี ๒๕๗๔ โดยเฉพาะ
การเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป้าหมายผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing
คื อ ๑) สุ ข ภาพดี Healthy ๒) มี ค วามมั่ น คง Security ๓) มี ส่ ว นร่ ว ม Participation โดยมี ก าร
กาหนด ๒ มาตรการเพื่อขับเคลื่อน ได้แก่ มาตรการที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ
คนทุกวัย มาตรการที่ ๒ : ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ปัจจุบันจังหวัด
เชียงใหม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์แล้ว จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง
(วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๒) มีประชากรผู้สูงอายุ ๓๓๓,๖๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๒ ของ
ประชากรทังหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุพบว่า มีผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว
ยากจนลาบาก อยู่คนเดียว ตามลาพัง ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว หรือเลียงดูหลานตามลาพัง
เป็นจานวนมาก
ความเร่งด่วน :
จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุและผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล ให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่วัยผู้สูง อายุได้อย่าง
มีคุณภาพ หากครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ สังคม
ผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี
จะลดลง และทาให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มมากขึน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันในชุมชน
๒. เพื่อสร้างตาบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในพืนที่
3. เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีทั กษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และสร้างโอกาสในการ
มีงานทา มีรายได้

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. ผูส้ ูงอายุที่ได้รับพัฒนาศักยภาพ จานวน ๘๕๐ คน
2. ครอบครัวทีม่ ีผสู้ ูงอายุมสี ่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จานวน ๓๕๐ ครอบครัว
3. เกิดตาบลต้นแบบในการคุม้ ครองทางสังคม จานวน ๕ ตาบล และผู้สูงอายุในพืนที่
ได้รับการดูแลและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
4. เกิดกลุ่มอาชีพผูส้ ูงอายุ จานวน 4 กลุ่ม
5. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รบั การจ้างงาน จานวน 80 คน

5. พื้นที่เป้าหมาย

๙ อาเภอ ในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 :

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ
6.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ :
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ

รายละเอียด
มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 256๕
- จัดมหกรรมวันผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 256๕ ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่ ม เป้ า หมาย : หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รผู้ สู งอายุ สมาชิ ก ชมรมผู้สู งอายุ และ
ประชาชนทั่วไป ทัง ๒๕ อาเภอ จานวน 500 คน
- พืนที่ดาเนินการ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
งบประมาณ 3๗๘,600 บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
1. ค่าตอบแทนพิธีกร (3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน 2คน) เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท
2. ค่าเช่าห้องประชุม 1 วัน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน (1 มือๆละ 1๕0 บาท จานวน ๕00 คน) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มือๆ ละ 35 บาท จานวน ๕00 คน) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐บาท
5. ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรม (ตกแต่งเวที/สถานที่ เครื่องเสียง และบูธนิทรรศการ)
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
6. ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา (จานวน ๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท)
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. ค่าพาหนะสาหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (เฉลี่ยตามระยะทางไม่เกิน 300 บาท/คน จานวน
๕00 คน) เป็นเงิน 150,0๐๐ บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคมในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
๑,๐54,๙00 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๑ จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุสสู่ ังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ๕ มิติ
จัดอบรม จานวน 5 รุ่น ระยะเวลา 1 วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้ ูงอายุ ๓๕0 คน ในพืนทีด่ าเนินโครงการพระราชดาริ (พัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคม/การศึกษา)
- พืนที่ดาเนินการ : ห้องประชุมสานักงานเทศบาล ในพืนที่ ๕ อาเภอ ได้แก่ (๑) ทต. นาแพร่
อาเภอพร้าว (๒) ทต.เมืองนะ อาเภอเชียงดาว (๓) ทต.แม่แรม อาเภอแม่ริม (๔) ทต. บ้านปง
อาเภอหางดง (๕) ทต.อินทขิล อาเภอแม่แตง
- งบประมาณ ๑๘๗,0๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (30 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มือๆ ละ 120 บาท จานวน ๓๕๐ คน) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒ มือๆ ละ 35 บาท จานวน ๓๕๐คน) เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท
4. ค่าพาหนะผูเ้ ข้าอบรม (เฉลี่ยตามระยะทางไม่เกิน 200 บาท/คน จานวน ๓๕๐ คน)
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
5. ค่าเช่าห้องประชุม (๒,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
6. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม (๓๕๐ เล่ม ๆ ละ ๕0 บาท) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐บาท
7. ค่านามันเชือเพลิง (๑,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นครอบครัวผูส้ ูงอายุ
- การประชุม ระยะเวลา ๑ วัน จานวน ๕ รุ่น
- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุและสมาชิกครอบครัว รุ่นละ ๗๐ คน รวม ๓๕๐ คน ในพืนที่ดาเนิน
โครงการพระราชดาริ (พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา)
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รายละเอียด
- พืนที่ดาเนินการ : ห้องประชุมสานักงานเทศบาล ในพืนที่ ๕ อาเภอ ได้แก่ (๑) ทต. นาแพร่
อาเภอพร้าว (๒) ทต.เมืองนะ อาเภอเชียงดาว (๓) ทต.แม่แรม อาเภอแม่ริม (๔) ทต. บ้านปง
อาเภอหางดง (๕) ทต.อินทขิล อาเภอแม่แตง
- งบประมาณ ๑๒๘,๕๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
- บรรยาย (10 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน 6,0๐๐ บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกทากิจกรรม (15 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน ๓ คน ) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มือๆ ละ ๑๒๐ บาท จานวน ๓๕๐ คน) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มือๆ ละ ๓๕ บาท จานวน ๓๕๐ คน) เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐บาท
4. ค่ า พาหนะผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม (เฉลี่ ย ตามระยะทางไม่ เ กิ น ๒00 บาท/คน จ านวน
๗0 คน) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐บาท
5. ค่าเช่าห้องประชุม (๒,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
6. ค่านามันเชือเพลิง (๑,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๓ จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัวและชุมชน
- รูปแบบ : จัดอบรม หลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง จานวน ๕ รุ่น
- กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกในครอบครัวผูส้ ูงอายุ และอาสาสมัคร จานวน ๒๐0 คน
ในพืนที่ดาเนินโครงการพระราชดาริ (พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา)
- พืนที่ดาเนินการ :
1. ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานเทศบาล ในพื นที่ ๕ อ าเภอ ได้ แ ก่ (๑) ทต. น าแพร่ อ าเภอพร้าว
(๒) ทต.เมืองนะ อาเภอเชียงดาว (๓) ทต.แม่แรม อาเภอแม่ริม (๔) ทต. บ้านปง อาเภอหางดง
(๕) ทต.อินทขิล อาเภอแม่แตง
2. ศู น ย์ ส่ งเสริ มพฤติ พ ลังผู้สูงอายุ มหาวิ ท ยาลัยเชี ยงใหม่ (CMU Senior Wellness Center)
ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- งบประมาณ ๕๓4,๐๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1 บรรยาย (30 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
1.2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (๖๐ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน ๓ คน ) เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน (๖ มือๆ ละ 120 บาท จานวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๒ มือๆ ละ 35 บาท จานวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน 8๔,๐0๐ บาท
๔. ค่าพาหนะผูเ้ ข้าอบรม (๑00 บาท/วัน/คน ๓ วัน ๒๐๐ คน ) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท/วัน ๑๕ วัน) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (๒๐๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท) เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (300 บาท/คน ๒๐๐ คน) เป็นเงิน ๖๐,๐00 บาท
๘. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเพื่อศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมพฤติพลังผูส้ ูงอายุ (๒๐ คัน ๆ ละ 1,000
บาท ๑ วัน) เป็นเงิน ๒๐,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวทางการคุม้ ครองทางสังคมในพืนที่
- รูปแบบ : จัดประชุม ระยะเวลา ๑ วัน จานวน ๕ ครัง
- กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าทีส่ านักงานเทศบาล ชมรมผูส้ ูงอายุ และอาสาสมัคร จานวน ๒0๐ คน
ในพืนที่ดาเนินโครงการพระราชดาริ (พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา)
- พืนที่ดาเนินการ : ห้องประชุมสานักงานเทศบาล ในพืนที่ ๕ อาเภอ ได้แก่ (๑) ทต. นาแพร่
อาเภอพร้าว (๒) ทต.เมืองนะ อาเภอเชียงดาว (๓) ทต.แม่แรม อาเภอแม่ริม (๔) ทต. บ้านปง
อาเภอหางดง (๕) ทต.อินทขิล อาเภอแม่แตง
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6.3 กิจกรรมหลักที่ ๓ :
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ

รายละเอียด
- งบประมาณ 136,๐๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1 บรรยาย (10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
1.2 แบ่งกลุ่ม (15 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน ๓ คน) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน (1 มือๆ ละ 120 บาท จานวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มือๆ ละ 35 บาท จานวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
๔. ค่าพาหนะผูเ้ ข้าประชุม (เฉลีย่ ตามระยะทาง 200 บาท/คน จานวน ๒๐0 คน)
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าเช่าห้องประชุม (๒,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (๒๐๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๐,0๐๐ บาท
๗. ค่านามันเชือเพลิง (๑,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๕ เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้
- การประชุม ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้สูงอายุ อาสาสมัคร จานวน ๘0 คน
- พืนที่ดาเนินการ : โรงแรมเอกชนในพืนที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
- งบประมาณ ๖๙,๔๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
- การบรรยาย (๒ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
- ประจากลุ่ม (3 ชั่วโมงๆ ละ 600บาท จานวน ๔ คน ) เป็นเงิน ๗,๒๐๐บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มือๆ ละ 3๕0 บาท จานวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มือๆ ละ 50 บาท จานวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๘,๐๐๐บาท
4. ค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทางไม่เกิน ๓00 บาท/คน จานวน ๘๐ คน)
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐บาท
5. ค่าจัดทารูปเล่ม (๑๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
3,390,400 บาท
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๑ อบรมการฝึกทักษะอาชีพ
- รูปแบบ : อบรมฝึกทักษะอาชีพ ระยะเวลา ๑๐ วัน จานวน 4 รุ่น
- กลุ่มเป้าหมาย : ผูส้ ูงอายุ จานวน 160 คน
- พืนที่ดาเนินการ : ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพืนที่ ๔ แห่ง ได้แก่
(๑) ทต. สง่าบ้าน อาเภอดอยสะเก็ด (๒) ทต.ป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด (๓) ทต.หนองควาย
อาเภอหางดง (๔) อบต.แม่ก๊า อาเภอสันป่าตอง
- งบประมาณ 1,796,8๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1 บรรยาย (๒๔ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
1.2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (216 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน ๔ คน) เป็นเงิน ๕๑๘,๔๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน (๔๐ มือๆ ละ 120 บาท จานวน ๑๖0 คน) เป็นเงิน 768,0๐๐ บาท
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (๘0 มือๆ ละ 35 บาท จานวน ๑๖0 คน)
เป็นเงิน 448,0๐๐ บาท
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (300 บาท/คน ๑๖0 คน) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
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รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ ๒ อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- รูปแบบ : จัดอบรม หลักสูตร 70 ชั่วโมง (ทฤษฎี 17 ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 18 ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติในพืนที่ 35 ชั่วโมง) จานวน ๒ รุ่น
- กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัคร จานวน ๘๐ คน
- พืนที่ดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมพฤติพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness
Center) ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- งบประมาณ ๑,593,๖๐๐ บาท รายละเอียดงบรายจ่าย ดังนี
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
1.1 บรรยาย (34 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๒0,๔๐๐ บาท
1.2 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (1๐๖ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จานวน ๓ คน ) เป็นเงิน ๑๙๐,๘๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน (24 มือๆ ละ 150 บาท จานวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
3. ค่าอาหารเย็น (๒๔ มือ ๆ ละ 1๕0 บาท จานวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (48 มือๆ ละ 35 บาท จานวน 80 คน) เป็นเงิน 134,40๐ บาท
๔. ค่าเช่าที่พัก (อัตราวันละ 500 บาท ๑๒ วัน ๘๐ คน) เป็นเงิน ๔๘๐,๐00.-บาท
๔. ค่าพาหนะผูเ้ ข้าอบรม (200 บาท/คน 8๐ คน ) เป็นเงิน 1๖,๐๐๐ บาท
๕. ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท/วัน ๑๒ วัน) เป็นเงิน 24,๐๐๐ บาท
๖. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (80 เล่ม ๆ ละ 10๐ บาท) เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (300 บาท/คน 80 คน) เป็นเงิน 24,๐00 บาท
๘. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเพื่อฝึกปฏิบัติในพืนที่ (๑๐ คัน ๆ ละ 1,000 บาท 12 วัน)
เป็นเงิน ๑๒๐,000 บาท

7. หน่วยงานดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี

9. งบประมาณ

งบประมาณรวม 6,792,700 บาท
- ปี พ.ศ.2563 1,968,800 บาท
- ปี พ.ศ.2565 4,823,๙๐๐ บาท

10. ผลผลิต (output)

1. จานวนผูส้ ูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย
๒. จานวนครอบครัวทีม่ ีส่วนร่วมโครงการ
๓. จานวนตาบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผูส้ ูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
๔. จานวนผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้
5. จานวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผ่านการอบรมตามหลักสูตร

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

1. ผูส้ ูงอายุสามารถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เกิดตาบลต้นแบบในการคุม้ ครองทางสังคม และผูส้ ูงอายุในพืนที่ได้รับการดูแล และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. กลุ่มอาชีพผูส้ ูงอายุ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น เกิดการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมทังส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและ
การท่องเที่ยวในชุมชน
4. ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และ
บริการด้านสุขภาพ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน

แผนงานที่ 6
ลดความเหลื่อมลาของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่

โครงการ

1

การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รวม

2
3

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
46,994,800
13,413,800
20,000,000

80,408,600
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน : ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
ยุท ธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่ อ ให้ บ รรลุวิ สัย ทั ศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็น
กรอบแนวคิดและหลักการในการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผ่นชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการ
กระทรวงและกรม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้มีการสอดประสานกลมกลืนเป็นแผนเดียวกัน
(One Plan) และพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึง
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ประเทศไทยจึงต้องยึดกรอบแนวคิดหลักของการวางแผนที่น้อมน้า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชประสงค์จะ สืบสาน
รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและแนวพระด้าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุข
ของพสกนิกรชาวไทย ท้าให้พวกเราชาวไทยได้เห็นการเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยือนและทรงงานในพืนที่ต่าง ๆ
ของประเทศไทย แม้จะห่ างไกลทุรกัน ดารสักเพียงไหนก็ไม่ย่อท้อต่อ ความยากล้าบาก จนเกิดเป็ น
ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริด้านต่างๆ อย่างมากมาย พระราชทานให้กับ
พสกนิกรชาวไทย เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความ
กินดีอยู่ดีบนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจังหวัดหนึ่ งในหลายจังหวัดที่พ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พั นปี หลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ ได้ เมตตาพระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งข้อมูลจากส้านักงาน กปร. เมื่อปีพุทธศักราช 2562
ได้ท้าการส้ารวจและรวบรวมจ้านวนโครงการไว้ได้มากถึง 626 โครงการ ซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการที่มี
ลั ก ษณะการน้ อ มน้ า หลั ก การของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ไปขยายผลในพื นที่ อื่ น ๆ
อีกจ้านวนมากเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้
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จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็น ถึงความส้าคัญ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้า ริในพืนที่
จึงได้ ส ร้างกลไกคณะกรรมการประสานงานการขับ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ ทังในระดับจังหวัด และระดับอ้าเภอ และได้ก้าหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทังนี โครงการนีเป็นการด้าเนินโครงการของ
ทุ ก ภาคส่ ว นมี ก ารแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development)
เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ มี แ นวทางการด้ า เนิ น ชี วิ ต มี ก ารสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามศาสตร์ พ ระราชาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการด้ า เนิ น งาน
ตามศาสตร์พระราชา สามารถถ่ายทอดและขายผลองค์ความรู้ไปสู่พืนที่ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม
2) เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
3) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) เพื่ อให้ พื นที่ ป่ าในพื นที่ โครงการพระราชด้ าริ และพื นที่ ขยายผลโครงการพระราชด้ าริ เกิ ดความ
อุดมสมบูรณ์

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. บุคลากรของจังหวัด เชียงใหม่ มีความรู้ค วามเข้าใจในการด้าเนิ นงานตามแนวทางหลักป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น้าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลไปสู่พืนที่
ต่างๆ เพื่อสนองพระราชด้าริ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. พืนที่ป่าในพืนที่โครงการพระราชด้า ริและพืนที่ขยายผลโครงการพระราชด้าริมีความอุดมสมบูรณ์
อัตราการบุกรุกท้าลายป่าลดลงร้อยละ 60
3. จ้านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ การเผยแพร่ขยายผลผ่านเครือข่ายประชาสัมพั นธ์และสื่อมวลชน
ไม่น้อยกว่า 100 ข่าว/เรื่อง/ตอน

5. พื้นที่เป้าหมาย

พืนที่จังหวัดเชียงใหม่

6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

การประชุ ม วางแผน บริ ห ารจั ด การ และตรวจติ ด ตามการด าเนิ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
842,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาให้รู้คุณค่าสืบสานพระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
งบประมาณ
500,200 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ
6,174,900 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ต้าบลบ้านสหกรณ์ อ้าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ จ้านวนเงิน 1,717,000 บาท
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กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จ้านวนเงิน 550,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวนเงิน 836,200 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ธนาคารสุกรชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่และหย่อมบ้าน
ห้วยลึก) จ้านวนเงิน 470,200 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.5 แปรรูปผลผลิตชาและโสมตังกุยชาวไทยภูเขาลีซู บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ต้าบล
เปียงหลวง อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวนเงิน 328,700 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.6 พัฒนากลุ่มอาชีพผ้าทอหมู่บ้านแนวชายแดน (ไทย-เมียนมาร์) อ้าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ จ้านวนเงิน 102,500 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.7 การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้านสามหมื่น ต้าบล
เมืองแหง อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวนเงิน 189,100 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3.8 ส่งเสริมอาชีพเกษตรวิถีไทย จ้านวนเงิน 1,981,200 บาท
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
งบประมาณ
15,261,100 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 เพาะช้ากล้าไม้
1) เพาะช้ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ้านวน 1,095,000 กล้า 3,175,500 บาท
2) เพาะช้ากล้าไม้มีค่า จ้านวน 397,000 กล้า 3,017,200 บาท
3) เพาะกล้าไม้วงค์ยาง จ้านวน 50,000 กล้า 380,000 บาท
จ้านวนเงิน 6,572,700 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ปลูกป่าหวาย จ้านวน 1,180 ไร่ จ้านวนเงิน 4,130,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 ระบบวนเกษตร จ้านวน 880 ไร่ จ้านวนเงิน 4,558,400 บาท
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่านสื่อสารมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
งบประมาณ
๕๓๒,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กิจ กรรมย่อ ยที่ 5.1 การผลิ ตข้อมู ลข่ าวสารประชาสั มพั นธ์เผยแพร่ขยายผลผ่ านสื่ อสารมวลชนและ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพืนที่ จ้านวนเงิน 270,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 5.2 การน้าสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานโครงการพระราชด้าริ
หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้นแบบด้านต่างๆ นอกพืนที่ จ้านวน ๑ ครัง
จ้านวนเงิน 262,000 บาท
7. หน่วยงานดาเนินงาน
1. ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
3. ส้านักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
4. ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
9. งบประมาณ

งบประมาณรวม 46,994,800 บาท
- ปี พ.ศ.2563 5,270,600 บาท
- ปี พ.ศ.2564 18,414,800 บาท
- ปี พ.ศ.2565 23,310,200 บาท
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๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1) เกิ ดนโยบาย แนวทางการติ ดตามการด้ าเนิ นการขั บเคลื่ อนและขยายผลโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) คนในชุมชนเป้าหมายสามารถปรับวิถีการด้าเนินชีวิตให้มีคุณภาพที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4) ป่าไม้ในพืนที่ต้นน้าล้าธารในพืนที่โครงการพระราชด้าริและพืนที่ขยายผลโครงการพระราชด้าริ
ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5) การขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ในพื นที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน (Sustainable Development)
2) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3) คนในชุมชนและกลุม่ เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
4) ป่าไม้ในพืนที่โครงการพระราชด้าริและพืนที่ขยายผลโครงการพระราชด้าริ มีความอุดมสมบูรณ์
ยิ่งขึน
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง .
แผนงานที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกรพดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้า งความเข้ าใจ และท าให้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของพั น ธุ ก รรมพื ชต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ ใน
ประเทศไทย โดยก่อ ให้เกิ ดกิ จกรรมเพื่อ ให้ มีก ารร่วมคิด ร่วมปฏิ บั ติที่ น าผลประโยชน์ มาถึ ง
ประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึง
กันได้ทั่วประเทศ
ทั้ งนี้ สื บ เนื่ อ งมาจากสายพระเนตรอั น ยาวไกลของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิ พ ลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร ตั้งแต่เมื่ อครั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ ท รงมี พระราชด าริให้
อนุ รัก ษ์ ต้น ยางนา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และทรงให้ นาพรรณไม้จ ากภูมิ ภ าคต่ างๆ ทั่ วประเทศ
มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดาริและสืบสานพระราชปณิธาน
แห่ งพระองค์ ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
ได้มีพระราชดาริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณ
ของประเทศโดยพระราชทาน ให้ โ ครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ต รลดา ฝ่ า ยวิ ช าการ
เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ โดยได้รับทุนสนับสนุน
จากสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)
และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
การดาเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ดาเนิ นงานโดยอยู่ภายใต้
แผนแม่ บ ทซึ่ งมี ระยะเวลาด าเนิ น งานห้ าปี โดยได้ด าเนิ น งานจนถึงปั จ จุ บั น คื อ แผนแม่ บ ท
อพ.สธ. ระยะ ๕ ปี ที่ ห ก (ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ใช้ เป็ น กรอบ
ในการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และก าลั งจะเข้ าสู่ แผนแม่ บทระยะ 5 ปี ที่ เจ็ ด (1 ตุ ลาคม 2564 – 30 กัน ยายน 2569)
โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเข้าร่วมวางแผนงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั่ ว ประเทศไทยเพื่ อ ให้ มี แ นวทางการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งตามกรอบแผนแม่ บ ท โดยเน้ น
การทางานเข้าไปสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดาเนินงานในระดับ
ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย ๓ ฐานทรั พ ยากร ได้ แ ก่
ทรัพ ยากรชีว ภาพ ทรั พ ยากรกายภาพ และทรั พ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา จะน าไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ เ ข้ า ร่ ว มสนองพระราชด าริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี (อพ.สธ.)
โดยได้จัดทาแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) เพื่อเป็น
แนวทางและแผนการดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ตลอดจนขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. ในพื้ น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น ผลประโยชน์ แ ท้
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ ๘ กิจกรรม ภายใต้กรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ ดังนี้
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
๓. กรอบการสร้างจิตสานึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
นอกจากนี้ ยังได้ส นั บสนุ นให้ องค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในพื้ นที่ เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โดยส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น กาหนดเป้าหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เป็ นสมาชิกงานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่นทุกแห่ ง (จานวน 211
แห่ง) อีกทั้งในส่วนของสถานศึ กษาให้สมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 20 ของจานวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่
1) เพื่อสนองพระราชดาริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
2) เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้างเด็ ก และเยาวชนให้ มี จิ ต สานึ ก ในการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากร
5) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลการ
สนองพระราชด าริ โครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ ของ
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วทั้งจังหวัด
7) เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒ นา เสริมสร้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นบนพื้ นฐานของ
ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑) มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ชอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั งหวั ด เชี ย งใหม่ แ ละ
คณะท างานประสานการด าเนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เพื่อวางแผนการดาเนินการขับเคลื่อน กากับ และติดตาม การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 3 ครั้ง)
2) มี ก ารจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ โครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ ของจังหวัดเชียงใหม่
3) มีการรายงานผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ (ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 2 ครั้ง)
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 เข้าร่วมสมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
5) สถานศึ ก ษา ร้ อ ยละ 20 เข้ า ร่ ว มสมั ค รสมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น และ
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาจนได้รับป้ายสนองพระราชดาริฯ ปีละ 1 แห่ง
6) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ศูนย์
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5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
7) ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริฯ ไม่
น้อยกว่า 3 ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
วางแผน ประชาสั ม พั น ธ์ สนั บ สนุ น และติ ดตามประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นและขยายผล
โครงการการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมย่อย 1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ โครงการ อพ.สธ-ชม.
- กิจ กรรมย่ อ ย 1.1.1 ค่ าจั ดประชุ มคณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมย่อย 1.1.2 ค่าจัดประชุมคณะทางานประสานการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่ อย 1.2 สนับสนุ นการจัดตั้งศูน ย์ข้อมูลทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พั นธุกรรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย 1.3 จัดท าสื่ อประชาสัม พัน ธ์เผยแพร่ค วามรู้และการดาเนิน โครงการอนุ รัก ษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมย่อย 1.4 ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.-ชม.)
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจ กรรมย่อ ยที่ 2.1 การอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก ารสร้างจิต ส านึ กในการอนุ รัก ษ์ พั น ธุก รรมพื ชใน
สถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
ในสถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การสนับสนุนสถานศึกษาสารวจข้อมูลพรรณไม้ และจัดทารหัสพิกัดของ
ทรัพยากรเพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงวิชาการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 สนับสนุนการจัดทาป้ายข้อมูลพรรณไม้ในสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2.5 อานวยการ บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
7,100,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การประชุมขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนหน่วยงานการศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การอบรมสมาชิกใหม่รับรูแ้ นวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 การอบรมสัมมนา ส่งเสริมพัฒนา ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อย 3.5 : กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผล
620,000 (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
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6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7

รายละเอียด
ส่ งเสริ ม สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ขั บ เคลื่ อ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา
2565
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
การขับเคลื่อนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมย่อยที่ 4.3 กิจกรรมพั ฒ นาศึ กษาดู งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่ อพั ฒ นาเป็ น
ต้นแบบโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3
กิจกรรมย่อยที่ 4.4 กิจกรรม กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2565
กิจกรรมย่อยที่ 4.5 กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
167,100 บาท (หนึ่งแสนหกหมืน่ เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การขับเคลื่อนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน
กิจ กรรมย่ อ ย 5.1 ประชุ มวางแผนการขั บ เคลื่อ นงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมย่อย 5.2 ประชุม เชิงปฏิ บัติ การชี้แจง และกาหนดแนวทางการขับเคลื่ อนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕
กิจกรรมย่อย 5.3 ฝึกอบรม และปฏิบัติการดาเนินงานขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สู่ความยั่งยืน
กิจกรรมย่อย 5.4 เยี่ยมชม ให้กาลังใจ ติดตาม และให้ ข้อเสนอแนะการขับ เคลื่อนงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสู่ความยั่งยืน
กิจ กรรมย่อ ย 5.5 คั ด เลือ กโรงเรีย นต้น แบบงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรีย น เพื่ อยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนดีเด่น
และผลักดันสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับโรงเรียน และภาคีเครือข่าย
กิจกรรมย่อย 5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดาเนินงาน และมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจ กรรมย่อ ย 5.7 สรุป จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น งาน ประจ าปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๕ และ
วางแผนการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป
617,900 (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั นเนื่ อ งมาจากพระราชดาริฯ กองก ากั บ การตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 (อพ.สธ.-กก.ตชด.33)
กิจกรรมย่อย 6.1 ประชุมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
กิจกรรมย่อย 6.2 ส่งเสริมการพัฒนา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมย่อย 6.3 จัดทาป้ายพรรณไม้ และวัสดุอุปกรณ์โรงเพาะชากล้าไม้
กิจกรรมย่อย 6.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
341,200 บาท (สามแสนสีห่ มื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
การจัดทาฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
โดยชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย 7.1 การจัดทาชุมชนอนุรักษ์และจัดการป่าต้นน้าต้นแบบ 4.0 เพื่อการวางแผน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตด้วยตนเอง
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หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน

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

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1,092,500 (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การเสริม สร้า งและพั ฒ นาจิ ตสานึ ก ในด้ านการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ
กิจกรรมย่อย 9.1 การย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย
กิจกรรมย่อย 9.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กศน. อาเภอพร้าว/ อุทยานศรีลานนา
1. สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
6. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
งบประมาณรวม 13,413,800 บาท
- ปี พ.ศ.2563 875,100 บาท
- ปี พ.ศ.2565 12,538,700 บาท
1) มีนโยบาย แนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) เกิดการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ -พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสมาชิก และไม่ได้
เป็นสมาชิก และน้อมนาไปขยายผลในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1) การขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอนุ รัก ษ์ พั น ธุ กรรมพื ชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2) มีการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพื ชอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3) มีการฟื้นฟูพืชประจาท้องถิ่นสาคัญพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการดาเนินงานตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชที่ยั่งยืน
4) เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พั นธุกรรมพื ช และทรัพ ยากร ธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณวลั ยลั กษณ์ อั ค รราชกุ ม ารีก รมพระศรีส วางควัฒ น
วรขัตติยราชนารี
จังหวัดเชียงใหม่มีจ้านวนสุนัขและแมวจรจัดจ้านวน 4,700 ตัว สร้างความเดือดร้อน
ร้าคาญ เห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง คุ้ยขยะสร้างความสกปรก ขับถ่ายไม่เป็นที่ส่งกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ วิ่งตัดหน้ารถเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ นท้องถนน กัดท้าร้ายผู้คนเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคพิษ สุนั ขบ้า ซึ่งเป็น โรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และคน สร้างปั ญ หาให้กั บ
จังหวัดและท้าลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การด้าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์
พักพิงสัตว์ ก้าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดที่มีความเสี่ยง
และจังหวัดท่องเที่ยวให้มีให้มีมาตรฐาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถูกก้าหนดให้จะเป็นจังหวัดน้าร่อง
ในพืนที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยส้านักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้บู รณาการหน่วยงานทั ง
ภาครัฐ ภาคสถาบั น การศึ ก ษา และภาคเอกชน ร่วมกั น จัด ท้ าโครงการนี ขึน เพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ นด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
โดยแก้ปัญหาอันตรายและความเดือดร้อนร้าคาญที่มาจากสัตว์จรจัด และด้านการเป็นแหล่ง
จ้างงานในพืนที่ เพื่อเป็นตัวอย่างในด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และการบริหารจัดการศูนย์
พักพิงต้นแบบให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแบบอย่างในการด้าเนินการ และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย อีกทัง
ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย
1. แก้ ปั ญ หาสุ นั ข จรจั ด และเป็ น ต้ น แบบให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ในเรื่อ งการจั ด สวัส ดิ ภ าพสั ต ว์
น้าไปขยายผล
2. สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผเู้ กี่ยวข้องกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์และสาธารณชน
3. สร้างงานให้ประชาชนในพืนที่
4. ให้ บริการวิชาการทางด้านการปศุสัตว์และสัตว์เลี ยง ทังการวิจัยและการเรียนการสอน
ของคณะสัตวแพทย์ และคณะสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพืนที่
6. แก้ปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเชียงใหม่
7. เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว หรื อ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ด้ านการป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า และการจั ด
สวัสดิภาพสัตว์
มีศูนย์พักพิงสัตว์ที่มีมาตรฐาน จ้านวน 1 ศูนย์
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่รมิ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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หัวข้อ
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จัดตังศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
20,000,000 บาท
ส้านักงานปศุสตั ว์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
อ้าเภอแม่รมิ
ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่
ส้านักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่อธิการบดีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยทราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส้านักงานปศุสตั ว์จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 / 5 ปี
20,000,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระปณิธานฯ ที่มีมาตรฐาน เป็นต้นแบบในการ
ด้าเนิ น งานของภาคเหนื อ ในด้ านการจัด การปั ญ หาสุ นั ข จรจั ด การควบคุ มประชากรสุนั ข
การจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
1. คุณ ภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึน จากการแก้ไขปัญ หาสุนัขจรจัดที่ก่อ
ความเดือดร้อนร้าคาญ และเป็นพาหะน้าโรคพิษสุนัขบ้า
2. อุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง
3. เป็นแหล่งจ้างงานในพืนที่
4. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการจั ด การสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์ ด้ า นการเรีย นการสอนทางสั ต วแพทย์ และ
สัตวศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ในพืนที่

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน)

ภาคผนวก ค
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/2563

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2563
วันจันทรที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
**************************
ผูมาประชุม
คณะกรรมการโดยตําแหนง
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
2. นายวิรุฬ พรรณเทวี
รองผูราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายอนุชา มีเกียรติกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนหัวหนาสวนราชการที่สํานักงานตั้งอยูในจังหวัด
4. นายอนุชา สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม
5. นายนรินทร ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
6. นายประเสริฐ ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
7. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
8. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
10. นางพิมพนรา รักชาติ
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม
11. นายภาคภูมิ ธาวงค
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
12. นายพงษเกษม โพธิ์แกว
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
13. นางอัศนียญา บุษยาแยม
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
14. นางเพียงขวัญ สงวนศักดิ์
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
15. นายจักรพงษ สิทธิหลอ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการอยูในจังหวัด
16. นางสาวภัคนันท วินิจชัย
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม
17. นายบุญยัง สังบัวแกว
(แทน) ผูจ ัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
18. นายภาสกร ขันธวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
19. นายอุทัย ศิริ
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
คณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด
20. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน
(แทน) ผูบ ัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (ผูแทนฝายทหาร)
21. นายนพวรรธน จารุพูนผล
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
22. พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ แพรสกุลทิพย (แทน) ผูบ ังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
23. นางสาวหทัยกาญจน ตะแสง
(แทน) ผูจ ัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
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คณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
24. นางสาววราศิณี สุนทร
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
25. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
26. นายสมบุญ เทพอยู
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
27. นายบุญโสต สมมนุษย
นายกเทศมนตรีตําบลไชยสถาน
28. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร
นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ
29. นายศุภชัย ศุภศิริ
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแหยง
30. นายรุงสุริยา เชียงชีระ
นายกองคการบริหารสวนตําบลขวงเปา
31. นายนิพันธ อิ่นแกว
นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง
คณะกรรมการซึ่งเปนผูแทนจากภาคประชาสังคม
32. นายประสิทธิ์ อนุวรรัตน
ผูแทนภาคประชาสังคม
33. นางสาวทัศนีย ยะจา
ผูแทนภาคประชาสังคม
34. วาที่รอยโท บัญชาการ พลชมชื่น
ผูแทนภาคประชาสังคม
35. นายธนกร ชวยค้ําชู
ผูแทนภาคประชาสังคม
36. นายอินสม ปญญาโสภา
ผูแทนภาคประชาสังคม
37. นายวัลลภ นามวงศพรหม
ผูแทนภาคประชาสังคม
38. นางวันเพ็ญ ณ เชียงใหม
ผูแทนภาคประชาสังคม
39. นายภุชงค อินสมพันธุ
ผูแทนภาคประชาสังคม
40.นางประภัสรา บรรดิษฐ
ผูแทนภาคประชาสังคม
คณะกรรมการฝายเลขานุการ
41. นางพัฒนา วงควิเศษ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
42. นายศเนติ จิรภาสอังกูร
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
43. นางสาวชนัญญา ใหญพงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
2. น.ต.หญิง ภญ.กันยารัตน ชลสิทธิ์
3. นายวิทยารุจน ยาอินตาธนัตถ
4. นางสาวกนกพร วงศกันทา
5. นางดาวประกาย ชินกถาชัยโรจน
6. นางสาวศศิเมษ ฟองสา
7. นายสิรภพ ชมพูจันทร
8. นางสาวจิดาภา ปอมปอง
9. นางสาวกิ่งแกว เพ็ญศรี
10. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคํา
11. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร
12. นางสาวกนกวรรณ ปาลี

ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
เทศบาลตําบลไชยสถาน
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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กรรมการผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจเรงดวนสําคัญ)
1. ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
2. นายนริศ บุญสถิตย
ผูแทนภาคประชาสังคม
3. นายเทพทัย สุริยลักษณ
ผูแทนภาคประชาสังคม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมวันนี้มปี ระเด็นสําคัญทีจ่ ะแจงตอที่ประชุม และขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
รายละเอียดตามวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม2563
นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เชียงใหม ไดจัดประชุมครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
โดยฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว ขอใหคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม หากมีขอแกไขสามารถแจงมายังฝายเลขานุการได
ขอเสนอตอที่ประชุม ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.1.1) ผลการเบิกจาย/สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 231,500,000 บาท
จําแนกเปน
(1) งบลงทุน จํานวน 179,200,400 บาท คิดเปนรอยละ 77.41
(2) งบดําเนินงาน จํานวน 42,299,600 บาท คิดเปนรอยละ 18.27
(3) คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
คิดเปนรอยละ 4.32
จังหวัดเชียงใหมมีโครงการ/กิจกรรมรายการงบประมาณที่เขาสู พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 22,783,100.00 บาท
ซึ่งจะคงเหลืองบประมาณที่ใชในการดําเนินการ จํานวน 208,716,900 บาท
ผลการเบิกจาย
จังหวัดเชียงใหมมีผ ลการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 จํานวน
170,454,625 บาท คิดเปนรอยละ 81.67 แบงเปน
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1) การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 50,827,561 บาท คิดเปนรอยละ 24.35 ของ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ (งบประมาณหลังการโอนคืนงบประมาณฯ)
2) การกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 119,627,064บาท คิดเปนรอยละ 57.32 และ
คงเหลืองบประมาณที่ยังไมไดเบิกจายจํานวน 38,262,275 บาทคิดเปนรอยละ 18.33 ดังนี้
งบประมาณ
งบประมาณ
การกอหนี้ผูกพัน การเบิกจาย
รายการ
ที่ไดรับการ
คงเหลือ
ที่ดําเนินการ
จัดสรร
- งบลงทุน (1)
179,200,400
173,336,986 119,279,624 29,624,183 24,433,179
- งบดําเนินงาน (2)
42,299,600
22,365,830
347,440 14,074,528 7,943,862
- คาใชจายในการบริหาร 10,000,000
10,000,000
7,128,850
จัดการ (3)
2,871,150
- คงเหลือเงินเหลือจาย/
3,014,084
3,014,084
ยกเลิก
รวม
208,716,900 119,627,064 50,827,561 38,262,275
- พ.ร.บ.โอนคืนฯ
22,783,100
รวมทั้งหมด
231,500,000 231,500,000.00

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
(1) งบลงทุน จํานวน 15 รายการ งบประมาณ 173,336,986 บาท
คิดเปนรอยละ 83.05
- เบิกจายแลว (ตามงวดงาน) จํานวน 29,624,183 บาท (14.19%)
- กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว จํานวน 13 รายการ จํานวน 119,279,624 บาท (57.15%)
- อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 1 รายการ จํานวน 10,433,179 บาท (5.00%)
(กิจกรรมจัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา งบประมาณ
20,000,000 บาท (ดําเนินการเอง))
- อยูร ะหว างเตรี ยมการจั ด ซื้ อ จั ดจ า ง จํ า นวน 1 รายการ จํ านวน 14,000,000 บาท
(6.71%) (กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย งบประมาณ
14,000,000 บาท)
(2) งบดําเนินงาน จํานวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 22,365,830 บาท
คิดเปนรอยละ 10.72
- เบิกจายแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2 กิจกรรม) จํานวน 14,074,528 บาท
(6.74%)
- อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 16 กิจกรรม จํานวน 8,767,618 บาท (3.98%)
(3) คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท
คิดเปนรอยละ 4.79
- เบิกจายแลว
จํานวน 7,128,850 บาท (3.42%)
- ยังไมไดเบิกจาย
จํานวน 2,871,150 บาท (1.37%)
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3.1.2) สรุปผลการโอนเปลี่ย นเปลี่ ย นแปลงโครงการฯ ของจังหวัดเชี ยงใหมที่เ สนอตอ
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 2
ดวยจังหวัดเชียงใหมไดเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่ อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ใหสํ านักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห งชาติ
ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ)
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒ นาภาคเหนือ ไดรั บทราบและให ความเห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1) รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่ไมกระทบตอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด งบเหลือจาย จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,342,000 บาท ไดแก
1.1 โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพชุ มชน เพื่ อควบคุ มการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกิจกรรมหลัก การสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร
ของจังหวัดเชียงใหม ป 2563 งบประมาณ 1,300,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
1.2 โครงการเดินตามรอยเทาพอ กิจกรรมหลัก การจัดทําแปลงเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 410,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
1.3 โครงการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความมั่นคง
ปลอดภัยและความมั่นใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยวกิจกรรมหลัก การสรางความปลอดภัย
แกประชาชน และการใหบริการนักทองเที่ยว งบประมาณ 632,000 บาท หนวยดําเนินงาน
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
2) เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบตอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด งบปกติ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 14,000,000 บาท ไดแก
2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศัก ยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวกิจกรรมหลัก กอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปา
ดาราภิร มย ตําบลริม ใต อํ าเภอแม ริ ม จั งหวัดเชียงใหม งบประมาณ 14,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
ประธาน

เนื่องจากเปนเดือนสุดทายของปงบประมาณแลว ขอใหเรงรัดติดตามสถานะโครงการ
ที่ ยั ง ไม ไ ดเ บิ ก จ า ยงบประมาณ และต อ งติ ด ตามในส ว นของการก อ หนี้ ผู ก พั น ให ค รบถ ว น
ทุกกระบวนการ เพื่อไมใหงบประมาณถูกพับไป

นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
ขอใหตรวจสอบโครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และดําเนินการกันเงินไวเบิกเหลื่อม
ปใหถูกตองตามระเบียบขั้นตอน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2563
ไวเบิกเหลื่อมป
ขอเสนอตอที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3.2

การขอยกเลิ กโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ปข องจังหวัดเชีย งใหม ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมไดอนุมัติโครงการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายใน
เพื่อสรางความมั่ นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาวเชี ยงใหมและนักทองเที่ยว กิจกรรม
หลักการสรางความปลอดภัยแกประชาชน และการใหบริการนักทองเที่ย ว งบประมาณ
632,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) หนวยดําเนินการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งเปนโครงการสํารองที่อยูในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด (Y2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และผานความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดเชียงใหมในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม แจงวาไดมีหนังสือไปยังสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 เพื่อขอ
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยบริการประชาชนและนักทองเที่ยว ผลปรากฏขอเท็จจริงวากองบัญชาการ
ตํารวจทองเที่ยว โดยสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 มีตูคอนเทรนเนอรพรอมอุปกรณติดตั้งเปนศูนย
รับแจงเหตุและจุดบริการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ตั้งอยู
บริเวณลานอเนกประสงคประตูทาแพ และจัดเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวจํานวน 2 นาย พรอ ม
เจา หนาที ่ท อ งเที ่ย วและกีฬ า จํา นวน 1 นาย รวม 3 นาย อยูป ฏิบ ัติห นา ที ่ใ นแตล ะวัน
จึงไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการดังกลาวมีความซ้ําซอนกับโครงการของกองบัญชาการตํารวจ
ท อ งเที่ ยว ดัง นั้น เพื่ อให การใชจ ายงบประมาณภาครัฐ เปน ไปดว ยความคุม คา และเพื ่อ
ประโยชนข องทางราชการ จึง ขอยกเลิก โครงการเพื่อ ที่ จั ง หวัดเชียงใหม จ ะไดนําไปใชใน
โครงการเรงดวนตามนโยบายตอไป
ขอเสนอตอที่ประชุม
มติที่ประชุม
วาระที่ 3.3

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการขอยกเลิกโครงการตามเหตุผลความจําเปนของ
หนวยงาน
รับทราบการขอยกเลิกโครงการตามเหตุผลความจําเปนของหนวยงาน

สรุปความกาวหนาการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัย แล งและอุทกภัยในจังหวัดเชี ย งใหม งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อนุมัติหลักการใหกระทรวงมหาดไทย
ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน ๑๕,800 ลานบาทแบงเปนสําหรับ ๗๔ จังหวัด
จังหวัดละ ๒๐๐ ลานบาท และสําหรับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมยจังหวัดละ ๕๐๐ ลานบาท
จังหวัดเชียงใหมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ไดเสนอ
แผนงานโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจาก
ปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2562ไปยัง
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ประธาน

สํานักงบประมาณ จํานวน 192 โครงการ งบประมาณจํานวน 201,958,410 บาท สํานัก
งบประมาณ พิจารณาแลวเห็นชอบ และอนุมัติใหจังหวัดเชียงใหมเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
เพื่อดําเนินการ จํานวน 152 โครงการ งบประมาณ 159,726,300 บาท
สรุปความกาวหนาการดําเนินโครงการและผลการเบิกจาย ดังนี้
1. โครงการทั้งหมด 152 โครงการ งบประมาณรวม 159,726,300 บาท
2. ผลการดําเนินงาน
- กอหนี้ผกู พันแลว (PO) จํานวน 144 โครงการ งบประมาณ 128,276,453.86 บาท
- ยกเลิกโครงการ
จํานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 20,513,300 บาท
- เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง
งบประมาณ 10,936,546.14 บาท
3. ผลการเบิกจาย/สถานะของโครงการ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
3.1 - ดําเนินการแลวเสร็จ/สงเอกสารเบิกจาย จํานวน 142 โครงการ
- เบิกจายแลว 122,848,855.62 บาท (95.77%)
- เงินเหลือจายเบิกต่ํากวา PO
416,820.24 บาท (0.33%)
3.2 - ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ
- คงเหลือ 5,010,778.00 บาท (3.90%)
โครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ คือโครงการใดและมีปญหาอยางไร

นายศเนติ จิรภาสอังกูร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ไดตรวจสอบสถานะของโครงการฯ พบวา มีโ ครงการที่ยัง ดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการเจาะบาดาลภายในสวนสัตวเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 1,321,100 บาท หนวยดําเนินงาน สวนสัตวเชียงใหม พบปญหา
การเจาะบาดาลแลวไมเจอน้ําบาดาล อยูระหวางเจรากับผูรับจางในการยกเลิกสัญญาจาง
2) โครงการกอสรางฝายน้ําลนในพื้นที่ตําบลสันทราย ตําบลสันทราย อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 4,346,900 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
พบปญหาอยูระหวางขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติศรีลานนาจึงไมสามารถดําเนินการได
นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
กรมบัญชีกลางมีหนังสือเวียนแจงวา พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรา 43 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 บัญญัติใหหนวยรับงบประมาณที่ไดกอหนี้ผูกพัน
หรือที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน และไดกันเงินไวเบิกเหลือมปและ/หรือขยายเวลาเบิกจายเงินไวตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังแลว ใหดําเนินการเบิกจายเงินดัง กลาวใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และเนื่อ งดวยขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แตยังมีหนวยงานของรัฐหลายแหงอยูระหวางการเบิกจายหรือใชจายงบประมาณป พ.ศ.2555
– พ.ศ. 2562 ที่กฎหมายอนุญาตใหขยายเวลาเบิกจายหรือหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให
เก็บรักษางบประมาณไวใชจายไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2563 หากหนวยงาน
ของรัฐไมสามารถเบิกจายหรือใชจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น
ขอใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองดวย มิฉะนั้นงบประมาณจะถูกพับไป
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ขอเสนอตอที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.4 การจัดสรรงบประมาณรายจา ยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางรายการเงิน
สํ า รองจา ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจํา เปน เพื่อดํา เนินโครงการบรรเทาปญหาภัย แล งและ
น้ําทวม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
1. กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติใหจังหวัดนําแผนงาน
โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณภัยแลง (เพิ่มเติม) เสนอตอคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อตรวจสอบความพรอม ความซ้ําซอนและหนวยงานรับผิดชอบ
แผนงานโครงการใหมีความถูกตอง และสมบูรณ พรอมทั้งใหยืนยันขอมูลแผนงานโครงการที่ มี
ความประสงคของรับสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการแจงตอคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2563 และครั้งที่ 5/2563 และ
ไดสงแผนงานโครงการเพื่ อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณภัยแล ง (เพิ่ม เติม ) ของจัง หวัด
เชียงใหม เพื่อยืนยันความประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังกระทรวงมหาดไทย
จํานวน 560 โครงการ งบประมาณรวม 278,826,731.00 บาท จําแนกเปนโครงการที่ มี
ความพรอม จํานวน 444 โครงการ โครงการที่ไมมีความพรอม/ดําเนินการไปแลว /ซ้ําซอน/
รายละเอียดไมครบถวน จํานวน 116 โครงการ
2. กระทรวงมหาดไทยไดรับแจงจากสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติวา ขอใหยืนยัน
แผนงานโครงการ ที่ผานการตรวจสอบตามหลักเกณฑของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติแลว
โดยแผนงานที่จะเสนอในครั้งนี้ ตองไมซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับหรืออยูระหวางเสนอขอรับ
จั ดสรรงบประมาณจากแหล ง อื่ น มี ความพร อ มในทุ ก ด าน สามารถดํ าเนิน การได ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหจังหวัดแจงยืนยันกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่
30 กรกฎาคม 2563โครงการที่ จังหวัดเชียงใหม เสนอขอรับงบประมาณ และผานการตรวจสอบ
ตามหลั กเกณฑ ของสํ า นัก งานทรั พ ยากรน้ําแห ง ชาติ ในเบื้ อ งต น มี จํ า นวน 397 โครงการ
งบประมาณรวม 216,504,743 บาท จังหวัดเชียงใหมอยูระหวางแจงประสานใหหนวยงาน
ตรวจสอบและยืนยันความพรอม เพื่อจะไดแจงตอกระทรวงมหาดไทยตามลําดับขั้นตอน
3. กระทรวงมหาดไทยแจงวา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1๓ สิงหาคม 2๕๖๓
ไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในกรอบวงเงิน๑๑,๘๙๒.๘๗๑๑ ลานบาท เพื่อใชในการดําเนิน
โครงการบรรเทาปญหาภัยแล งและน้ําทวม ในพื้นที่๗๖ จังหวัดทั่วประเทศโดยใหจังหวัด
เปนหนวยรับงบประมาณ ตามกฎหมายวิธี การงบประมาณและเป นผู รั บ ผิ ดชอบดําเนิ น
โครงการดังกลาว จํานวน 18,927 รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๙๕๗.๘๓๕๕ ลานบาท

9

ในสวนของจังหวัดเชียงใหมไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสํ ารองจายเพื่ อกรณีฉุก เฉินหรือ จําเปน จํานวน 337 รายการ
กรอบวงเงิน 123.0591 ลานบาท โดยมีหนวยงาน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
ตําบล องคการบริหารสวนตําบล และโครงการชลประทานเชียงใหม ดัง นั้น ในกรณีโ ครงการ
ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น จัง หวัด ไดม อบหมายอํ า เภอดํ าเนินการร วมกั บ องคก ร
ปกครองส วนท อ งถิ่น เพื่ อ ประโยชนในการบริ ห ารงบประมาณและการจั ดซื้ อ จั ดจ าง ตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4. กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 10 ใหจังหวัดสงหนังสือขอรับการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณแบบคําของบประมาณ พรอมรายละเอียดคาใชจาย ปร.4 ปร.5 และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาใหถูกตองครบถวนภายในวันที่ 26 สิง หาคม 2563 ซึ่ง ปรากฏวามี
หนวยงานที่เสนอคําของบประมาณพรอมรายละเอียดประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 และ
เอกสารประกอบ จํานวน 260 โครงการ งบประมาณรวม 95,090,800 บาท ขณะนี้อยู
ระหวางรอผลการพิ จ ารณาอนุมั ติจั ดสรรงบประมาณจากสํ านัก งบประมาณ หากผลการ
พิจารณาเปนประการใดจะแจงเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป
ประธาน
จังหวัดเชียงใหมเสนอโครงการที่มีความพรอมไปจํานวน 260 โครงการ งบประมาณ
รวม 95,090,800 บาท ขณะนี้ร อผลการพิจ ารณาจากสํานัก งบประมาณ ดัง นั้น ขอให
ประสานหนวยดําเนินการเพื่อ เตรียมเอกสารประกอบการกันเงินเบิก เหลื่อ มปในระบบให
ถูกตองครบถวน และทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยในขณะที่ยัง ไมท ราบผลการ
พิจารณาของสํานักงบประมาณใหหนวยดําเนินการเตรียมตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เพื่อเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และจะไดกันเงินในระบบ โดยใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อชี้แจงและเตรียมการในสวนนี้ดวย โดยประสานกับสํานักงานคลังจัง หวัดเชียงใหม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
ขอใหดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบขั้นตอน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2563 ไวเบิกเหลื่อมป ซึ่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ไดมีหนังสือเวียน ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 145 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยเพื่อให
หนวยงานของรัฐสามารถใชจายงบประมาณไดอีกหกเดือนของปงบประมาณถัดไป ใหถือปฏิบัติ
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือ ใหหนวยงานของรัฐที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุจนถึงขั้น
ออกประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-GP) แลวแตกรณี ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผาน
ระบบ GFMIS Web Online ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีมีหนี้ผูกพัน
ใหครบถวน แลวใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานผูเบิกแทน เลือก (List) รายการเอกสาร
สํารองเงินที่ตองการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2563
ขอเสนอตอที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการเสนอแผนงานโครงการบรรเทาปญหาภัยแลงและ
น้ําทวม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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วาระที่ 3.5

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (ป พ.ศ. 2561 - 2565 )
โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
นางพิมพนรา รักชาติ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ดวยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติรองรับการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอําเภอและ
ตําบล พ.ศ. 2562 เพื่อใหการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน แผนชุมชนระดับตําบล แผนพัฒนา
ท อ งถิ่น และแผนพั ฒ นาอํ าเภอให มี เ อกภาพและเพื่ อ ให เ กิ ดความสอดคล อ งเชื่อ มโยงกั บ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาพ ซึ่งอําเภอโดยคณะกรรมการบริหารงาน
อําเภอแบบบู ร ณาการ (ก.บ.อ.) ขับเคลื่ อนแผนพั ฒ นาอํ าเภอ ส วนเคาโครงการจั ดทําแผน
กําหนดใหมี 4 สวน และ 1 ภาคผนวก ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเพื่อการพัฒนาอําเภอเชน ความเปนมาของอําเภอ สภาพทั่วไปของอําเภอ
และสถานการณในปจจุบัน ผลการพัฒนาที่ผานมา ฯลฯ
สวนที่ 2 บทวิเคราะหการพัฒนาการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่อําเภอ การกําหนด
ตําแหนงการพัฒนาอําเภอ การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรของพื้นที่อําเภอ และวิเคราะห
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่
สวนที่ 3 ขอมูลเพื่อการพัฒนาอําเภอเชนเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ในประเด็นยุทธศาสตร
สวนที่ 4 โครงการภายใตประเด็นการพัฒนาเชน การทําแผนงาน โครงการ
ภาคผนวก เช น คํา สั่ ง แต ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารงานอํ า เภอแบบบู ร ณาการ
รายงานการประชุมในการประชุม ก.บ.อ. ฯลฯ
สําหรับขั้นตอนการจัดทําแผนนั้น จะตองดําเนินการโดยผานกระบวนการของคณะกรรมการ
หมูบาน จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน, คณะกรรมการชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา
แผนชุมชน,คณะกรรมการบริหารงานตําบลแบบบูรณาการ จัดทําแผนพัฒนาตําบลและแผนพัฒนา
อําเภอโดยคณะกรรมการบริหารงานอําเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เปนกลไกในการดําเนินการ
และทั้ง 25 อําเภอไดเสนอแผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (ป 2561-2565 ) มาไดครบถวนสงใหที่
ทําการปกครองจังหวัดเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ซึ่งไดมีการประชุมพิจารณาไป
แล ว ในวัน ที่ 8 กั น ยายน 2563มี ม ติเ ห็ น ชอบหลั ง จากนั้น จึ ง ให นํา เสนอคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อโปรดทราบ
(เอกสารแนบทายรายงานการประชุม 1)
ขอเสนอตอที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ แผนพัฒนาอําเภอ 5 ป (ป 2561-2565 )
มติที่ประชุม
วาระที่ 3.6

รับทราบ

งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดเชียงใหม
นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมไดเขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และตอคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/
กลุมจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 และ 10 กันยายน
2563 โดยไดเสนองบประมาณของจังหวัดเชียงใหมตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 334,617,200 บาท
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และคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดปรับลดงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,000,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 331,617,200 บาท (รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)ซึ่ง
จัง หวัดเชียงใหมไดซั กซ อ มแนวทางการอนุมั ติโ ครงการ การโอนเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยด
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว
นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศ
บัง คับ ใชไม ทันภายในวันที่ 1 ตุล าคม 2563 ดัง นั้น สํ านักงบประมาณจึ ง ไดมี ห นังสื อ แจ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางกอน
สําหรับการเตรียมการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถดําเนินการไดแลว โดยใหหนวยรับงบประมาณ
เตรี ยมกระบวนการจัดซื้อ จัดจ างแบบมีเงื่ อนไข โดยกําหนดเงื่ อนไขในเอกสารเชิญ ชวนการ
จัดซื้อจั ดจางไวดวยวา การจัดซื้ อจัดจ างในครั้งนี้จ ะมีการลงนามในสัญ ญาหรื อขอตกลงเป น
หนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช
บังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น
ประธาน

1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสวนที่เปน
งบลงทุน ขอใหห นวยงานเตรียมการจัดซื้ อจัดจางใหพรอ ม เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี ผลใชบั งคับ และไดรับ จัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณแลว จะไดลงนามในสัญญา
2. ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประสานแจงใหหนวยดําเนินงาน จัดทําราง TOR
และจัดทําแผนงาน/ปฏิทินการดําเนินงาน
3. โครงการ/กิจกรรมใดที่มีความจําเปนตองเรงดําเนินการภายในหวงไตรมาส 1 อาทิ
เชน โครงการเกี่ ยวกั บการแกไขปญ หาหมอกควันไฟป า กิ จกรรมตามประเพณีป ระจําป ให
จัดทําแผนเสนอขอใชงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ไปพลางกอน
4. ใหนําขอคิดเห็นหรือขอ เสนอแนะจากคณะกรรมมาธิการ คณะอนุกรรมมาธิการ
หรือกรรมาธิการชุดตางๆ ที่เคยใหความเห็นไว มาปรับใชในการดําเนินโครงการดวย
(เอกสารแนบทายรายงานการประชุม 2)

ขอเสนอตอที่ประชุม

มติที่ประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตามร างพระราชบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รับทราบโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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วาระที่ 3.7

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตแผนแมบทการบริหาร
จัดการน้ํา โดย สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1
นางดาวประกาย ชินกถาชัยโรจน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1
1. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
มาตรา 17 คณะกรรมการน้ําแหงชาติ (กนช.) มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรน้ํา (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา และแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา และเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาในการจัดทํางบประมาณประจําป
มาตรา 35 กําหนดใหคณะกรรมการลุมน้ํา มีหนาที่และอํานาจในการจัดทําแผนแมบท
การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรน้ําใน
เขตลุมน้ํา
มาตรา 20 วรรคสาม ในกรณีจําเปน ให กนช. มีอํานาจแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการ
ทรัพยากรน้ําจังหวัด เพื่อประโยชนในการบูรณาการ การบริหารทรัพยากรน้ําในระดับจังหวัด
โดยมีหนาที่และอํานาจในการจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการของสวนราชการ หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแมบทระดับลุมน้ํา และเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) ทราบ
และจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ไดใหความเห็นชอบแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580)ซึ่งประกอบดวย 6 ดานหลัก ไดแก
1) การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
2) การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
3) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
4) การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา
5) การอนุรักษฟนฟู สภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน
6) การบริหารจัดการ
เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการแกไขปญหา และพัฒนาทรัพยากรน้ําของประเทศ
2. สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปงและ
เลขานุการรวมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม ทําหนาที่ในการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศ แผนงาน โครงการ งบประมาณและติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย
ใชกลไกของคณะกรรมการลุมน้ํา คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ในการขับเคลื่อนแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ําและระดับจังหวัด ไปสูการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ในพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งการนําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปสูการปฏิบัติ จะตองยึดหลัก
แผนแม บทการบริหารจั ดการทรัพยากรน้ํ า 20 ป แนวนโยบายของรั ฐบาล ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผลการวิเคราะหสถานการณน้ําปจจุบัน
ดังนั้น สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1 จึงไดจัดทําหนังสือติดตามแผนปฏิบัติการภายใต
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดําเนินการจัด
โครงการประชุม เชิง ปฏิบั ติก ารการจั ดทําแผนปฏิบัติก ารประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2565
ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับลุมน้ํา ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563
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ประธาน

ณ โรงแรมอโมราทาแพ เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
จัดทํ าแผนปฏิบัติก ารภายใตแผนแมบ ทการบริ หารจัดการทรัพ ยากรน้ําระดับลุ มน้ําประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ลุม น้ํา ใหเ ปนแนวทางเดียวกั น สอดคลอ งกั บกลยุทธและ
เปาหมาย และเกิ ดประสิทธิภาพสูงสุ ด โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานภาครัฐ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใตแผน
แม บ ทการบริ หารจัดการน้ํา ใหสํ านัก งานทรัพ ยากรน้ําแหง ชาติภาค 1 ดําเนินการรวบรวม
วิเคราะห ประมวลผล
(เอกสารแนบทายรายงานการประชุม 3)
หากคณะกรรมการท านใด สนใจเรื่ องของการบริ หารจั ดการน้ํา สามารถศึกษาจาก
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา ฉบับนี้ได

ขอเสนอตอที่ประชุม
มติที่ประชุม
วาระที่ 3.8

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา
รับ ทราบแผนปฏิบัติก าร ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตแผนแม บทการบริห าร
จัดการน้ํา
สรุปขอสั่งการและมอบหมายภารกิจ จากการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเทา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายกรัฐมนตรีไดเปนประธานการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเทา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ
และไดมีขอสั่งการสําคัญที่นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเทารับไปดําเนินการ ดังนี้
1) ใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล สํานักงานตํารวจแหงชาติกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสํานักงานก.พ.ร. ดําเนินการใหระบบ E-VISA สามารถใหบริการไดครบกระบวนการทั้งการ
เชื่อมโยงขอมูล กับสํ านักงานตรวจคนเขาเมือ งและการปรับ ปรุงกฎระเบียบใหร องรับ ระบบ
ดังกลาว เพื่อประโยชนในการใหบริการชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
2) ใหสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติหารือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ํา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ อาทิ
การใชประโยชน การเชื่อมตอลําน้ําสายหลัก การจัดหาแหลงน้ํา การจูงน้ํา การขุดหาน้ําใตดิน
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของประชาชน
ในพื้นที่มากที่สุด
3) ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณหารือ
รวมกันเพื่อผลักดันโครงการโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ใชเชื้อเพลิงชีวภาพในการผลิต (กําลังการผลิต
โรงละไมเกิน 10 เมกะวัตต) ใหเกิดขึ้นไดโดยเร็ว
4) ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมกับทุกสวนราชการพิจารณาการแกไขปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานใหมีความคลองตัว
5) ใหทุกสวนราชการที่เกี่ยวของกับการแกไขสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการผอนคลายในระยะตอไป อาทิ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical
และ Wellness Program และการกําหนด Travel Bubble
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6) ใหกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการทบทวน
และปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ใหมีความทันสมัย
7) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรงดําเนินการกําหนดแนวทางให
ประเทศไทยมีความพรอมในการตอบสนองตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
๘) ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรงดําเนินการแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาวะสังคมผูสูงอายุใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพื่อใหประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสังคมที่มีสภาวะสังคมผูสูงอายุ
๙) ใหสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกันปรับปรุงระบบการทํางานใหม
เชน โครงสรางราชการ การจัดองคกร กําลังคนภาครัฐ การลดจํานวนขาราชการและบุคลกร
ภาครัฐ โดยนําระบบดิจิทัลเขามาใชในการทํางาน เพื่อใหเกิดระบบราชการใหมที่เหมาะสมกับ
อนาคตของประเทศ
10) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรงผลักดันระบบ e-Service ใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ และสามารถใหบริการประชาชนไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
11) ใหมีการปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจเขารับราชการ
โดยให พิ จ ารณาแนวทาง วิธี การ รวมไปถึ งหลั กเกณฑ ที่ สามารถคัดเลื อ กบุ คคลซึ่ งมี ความรู
ความสามารถ ทั ก ษะ คุณลั ก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ และตรงตามความต อ งการส ว น
ราชการ นอกจากนี้ให พิ จ ารณาขยายผลการบริ ห ารและพั ฒ นากํ าลั ง คนคุณภาพดวยการ
มอบหมายใหปฏิบัติงานในสวนราชการอื่นอีกหนาที่หนึ่ง (Secondment)
๑๒) ใหทุกสวนราชการใหความสําคัญกับการดําเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของหนวยงาน (Work from Home) อยางตอเนื่อง และปรั บใหเขากับการปฏิบัติงาน
ภายใตฐานวิถีชีวิตใหม (NewNormal) ทั้งนี้ ตองไมกระทบกับการใหบริการประชาชน และให
สํานักงาน กพ. และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการใหม เชน การ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติร าชการ การเหลื่อ มเวลาปฏิบัติราชการ การนับจํานวน
ชั่วโมงการปฏิบัติราชการ
๑๓) ใหทุ กส วนราชการพิจ ารณาให ความสํ าคัญเป นลํ าดับ แรกกั บ การผลั กดันและ
ขับ เคลื่ อ นแผนงานโครงการขนาดเล็ ก ระยะสั้ น ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งรวดเร็ ว
ตอบสนองความตองการของประชาชน และสามารถชวยแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ได
14) ใหทุกสวนราชการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณหรือดําเนินการกอหนี้ผูกพันให
เป น ไปตามแผนการปฏิบั ติ ง านและแผนการใชจ ายงบประมาณให แล ว เสร็ จ ภายในเดือ น
กันยายน 2563
15) ใหทุกสวนราชการใหความสําคัญกับการประสานสื่อมวลชนเพื่อสรางความรูความ
เขาใจ และการเผยแพรภารกิจของหนวยงานอยางถูกตองและตรงตามขอเท็จจริง
16) ใหทุกสวนราชการสนับสนุนใหกําลังคนคุณภาพของรัฐ เชน กลุมนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) กลุม นัก เรียนทุนรัฐ บาล กลุม ผูนําคลื่นลูก ใหมในราชการไทย
กลุมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เขามามีบทบาทในงานดานการปฏิรูปของหนวยงาน
ขอเสนอตอที่ประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบขอสั่งการสําคัญดังกลาวขางตน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการขอใชงบประมาณเหลือจายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
ใหความเห็นชอบแลว ใหกระทําไดในกรณี ดังนี้
1) กรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการใหแตกตางไปจากที่สํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบไวแลว
2) มีการโอนงบประมาณรายจายไปใหหนวยรับงบประมาณอื่นตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด
3) เมื่อ คณะรัฐมนตรีหรื อรัฐ มนตรีเ จาสั งกัดหรือ รัฐมนตรีที่กํ ากับ ดูแลหรื อ
ควบคุม กิ จ การของหนวยรั บ งบประมาณมี นโยบายใหม และมี ความจํ าเป นตอ งปรั บ ปรุ ง
เปาหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดขึ้น
ขอ 16 การปรั บแผนการปฏิบั ติง านและแผนการใชจายงบประมาณให ดําเนินการ
ดังนี้ กรณีที่ตองมีก ารโอนงบประมาณรายจ าย โอนเงินจัดสรร และหรื อเปลี่ ยนแปลงเงิ น
จัดสรรใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และมีผลทําให
เป า หมายหรื อ ตั วชี้วั ดของแผนงาน ผลผลิ ต หรื อ โครงการเปลี่ ยนแปลงไป ให ห นว ยรั บ
งบประมาณเสนอตอผูมีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการ โดยเสนอผานหนวยรับงบประมาณ
ที่เปนเจาภาพหลัก เมื่อผูมีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการใหความเห็นชอบในหลักการแลว
ใหหนวยงานเจาภาพหลักสงแผนงานดังกลาวใหสํานักงบประมาณพิจารณา
ขอ 28การใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ
ไปตั้งจายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สําหรับงบประมาณรายจายของหนวยรับ
งบประมาณ และงบประมาณรายจายบูรณาการใหถือปฏิบัติตามหลั กเกณฑวาดวยการใช
งบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สํานักงบประมาณกําหนด
2. หลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ขอ 8 กรณีมี ค วามจํ า เป นเพื่ อ จั ดทํ า ผลผลิ ต หรื อ โครงการให บ รรลุ เ ป าหมายตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หัวหนาหนวยรับงบประมาณอาจโอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใตแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได โดย
ไมตองขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองมิใชการโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจายใน
งบบุคลากร รายการคาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป รายการคาที่ดิน
รายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป หรือรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ
(2) ตองไมนําไปกําหนดเปนอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑ
ยานพาหนะ รายการคาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป รายการคาที่ดิน
รายการสิ่ ง ก อ สร างที่ มี วงเงิ นตอ หนวยตั้ง แตสิ บ ล านบาทขึ้นไป หรื อ เป นคาใชจ ายในการ
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เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ และตองไมเปนการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
3. ระเบียบวาด วยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ และงบประมาณรายจาย
บุคลากรระหวางหนวยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอ 8 (2) กรณีงบประมาณเหลือจาย ใหหนวยรับงบประมาณชี้แจงความประสงคที่จะ
นํางบประมาณไปใชจ ายโดยใหชี้แจงเหตุผ ล ความจําเปน และรายละเอี ยดคาใชจ าย ตอ
หนวยงานเจาภาพ และใหสงสําเนารายงานดังกลาวใหสํานักงบประมาณทราบ
หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการ
หลักเกณฑ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจายของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
๑. เมื่อจังหวัดและกลุมจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔จังหวัดและกลุมจังหวัดจะตองเรงรัดดําเนินโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานและการเบิกจายที่รัฐบาลกําหนดตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปอยางเครงครัด หากมีความจําเปนอยาง
ยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุมจังหวัดจะตองดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุมจังหวัด
จะตองแสดงเหตุผลความจําเปน เพื่อประกอบการพิจารณาอยางครบถวนสมบูรณ
๒. ในกรณีที่จงั หวัดและกลุม จังหวัดมีความประสงคโอนเปลีย่ นแปลงโครงการ ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจาย ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีดงั ตอไปนี้
๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ใหดําเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความ
เห็นชอบแตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณกอน (โครงการที่ไดรับความเห็นชอบในกรอบ
วงเงิน และโครงการที่ไดรับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้ง นี้ สามารถดําเนินกิจ กรรม
บางสวนของโครงการดังกลาวเทาที่มีงบประมาณอยูได สวนกิจกรรมที่เ หลือ ของโครงการ
สามารถนําไปดําเนินการในปถัดไป โดยใหประสานหารือกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการ
๒.2 การขอเปลี ่ย นแปลงรายละเอีย ดของโครงการที ่ไมมีผ ลกระทบตอ
วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ดังนี้
๒.๒.๑) การแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตองตามขอเท็จจริง
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
๒.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจาย โดยไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของรายการตามที่ไดรับอนุมัติไวเดิม
๒.2.3) การเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินงาน โดยที่วัตถุประสงคของโครงการ
กิจกรรมพื้นที่ดําเนินการ และกลุมเปาหมายไมเปลี่ยนแปลง
2.2.4) การเปลี่ ยนแปลงกิ จ กรรม หรื อ พื้ นที่ ดํ าเนิ นการที่ ไม ก ระทบต อ
กลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ
2.2.5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งกอสรางเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง
๒.2.๖) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ชนิด จํานวน คุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่ไมมีผลกระทบตอการใชงาน (Capacity) หรือไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือปริมาณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติ
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๒.๒.๗) กรณี การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดกิ จกรรมในงบดําเนินงาน เช น
สถานที่จัดจํานวนผูเขารวมจํานวนรุน คาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และระยะเวลาที่ไมทําให
จํานวนกลุมเปาหมายหรือผูไดรับประโยชนนอยลง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามขอ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๗ ตอง
ไมมีผลทําใหตองเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ไดรับจัดสรร
๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนําไปขยายผลโครงการที่
ดําเนินการแลวเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายโครงการเดิมใหบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได
๒.๔ การนําเงินเหลือจายไปจายตามคําพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหาร
จัดการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดไมเพียงพอ
ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามขอ ๒ ใหเปนอํานาจของ ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก.พิ จ ารณาใหความเห็ นชอบ ทั้ งนี้ให ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ ยนแปลง
ดังกลาวให อ.ก.บ.ภ.ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน 1๕ วัน นับแตวันสิ้นไตรมาสที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปลี่ยนแปลงโครงการ
๓. สําหรับกรณีการดําเนินโครงการเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดําเนินการ
ซึ่งกระทบตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสดของโครงการ ใหนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ.ที่กํากับดูแลภาค
4. ในกรณีที่ดําเนินโครงการ ตามขอ 2.1 ทั้งหมดแลว จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจาย ไปดําเนินโครงการ
ใหมที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดได โดยใหเสนอขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค
5. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามขอ ๓ และ ๔ ใหผูวาราชการจังหวัดหรื อ
หัวหนากลุมจังหวัด นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เมื่อ
ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก.ใหความเห็ นชอบในการปรั บแผนปฏิบั ติร าชการประจํ าป ของจั ง หวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด
พรอมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดจัดสงคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝาย
เลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.
ที่กํากับดูแลภาค
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการนั้นใหดําเนินโครงการที่ ก.บ.ภ.
ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณกอน จึงกําหนดกรอบระยะเวลาในการ
สงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (กรณีตามขอ 3 และ ๔)
ซึ่งจะตองเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค โดยใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
เสนอคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด
ดําเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวของ
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การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและการใชเงินเหลือจาย เพื่อดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายศเนติ จิรภาสอังกูร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม มีเงิ นเหลื อจายจากการดําเนินโครงการและมี การยกเลิ กโครงการ
งบประมาณรวม 3,014,084 บาท ทางฝายเลขานุการจึงไดตรวจสอบโครงการสํารอง (Y2) ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่หนวยดําเนินงานยืนยันวา
มีความพรอมและสามารถดําเนินการได ซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันใหทันภายในเดือนกันยายน 2563
โดยขอเสนอโครงการของที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงใหม กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวาง 5.00 - 6.00 เมตร
ยาว 1,180.00 เมตร หรือ มีพื้น ที่ดําเนิน การรวม ไมนอ ยกวา 6,400.00 ตารางเมตร
ถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานีตํารวจ ภูธรแมปง หมูที่ 3 บานเสาหินถึงลําเหมือง
พญาคํา หมูที่ 4 บานสันปาเลียง ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดย
ขอใชงบประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งเปนโครงการที่เหมาะสม และอําเภอมีความพรอม
ประธาน
เมื่อมีงบประมาณเหลือจายและมีระยะเวลาในการกอหนี้ผูกพันไดทัน จึงตองการใช
งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดและเต็มวงเงินที่ไดรับจัดสรรมากที่สุด โดยโครงการนี้ตองสงขอ
ทําความตกลงการใชงบประมาณขามผลผลิตกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการดวย
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
โครงการของที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเปนโครงการสํารอง (y2) ซึ่งมีความพรอม
ของแบบแปลนโครงการ ไมมีปญหาเรื่องพื้นที่ดําเนินการเพราะอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหนองหอย จึงเห็นควรนําโครงการนี้มาพิจารณาดําเนินการ เพื่อไมใหใชงบประมาณคุมคา
ขอเสนอตอที่ประชุม เพื่อ พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบการขอโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ และการใช
งบประมาณเหลือ จา ยโครงการตามแผนปฏิบ ัติร าชการของจัง หวัด เชีย งใหม
ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป นอํานาจของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในการใหความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอตอประธาน
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค เพื่อทราบตามระเบียบตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชงบประมาณจากโครงการที่ยกเลิก จํานวน 632,100 บาท และงบประมาณเหลือจาย
จํานวน 2,368,000 บาท รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวก
ในการผลิต และการประกอบธุรกิจ
กิจกรรมหลัก กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสรางพื้นฐาน
กิจกรรมยอย ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ขนาดกวาง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา
6,400.00 ตารางเมตร ถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานีตํารวจ ภูธรแมปง หมูที่ 3
บานเสาหินถึงลําเหมืองพญาคํา หมูท ี่ 4 บานสันปาเลียง ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ ทีท่ ําการปกครองอําเภอเมืองเชียงใหม
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วาระที่ 4.2

การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงานที่ไ ดรับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไดเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
กิจกรรม หรือรายการที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ ตามหลัก เกณฑ
ของ ก.บ.ภ. และตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2 โครงการ
ดังนี้
1. โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการดําเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย 1.1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการดําเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม (ระดับจังหวัด)
งบประมาณ 492,000 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
2. โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหารปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย
กิจกรรมหลักที่ 3.1 สงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ
งบประมาณ 417,000 บาท
หนวยดําเนินการ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สงู )
นางสาวจิดาภา ปอมปอง สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
โครงการขับเคลื่ อนและขยายผลโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดําริ จั งหวัดเชียงใหม
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาใชจายเฉพาะกิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ
และตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จั งหวัดเชียงใหม คือ
เปลี่ยนแปลงคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ในสวนของการจัดประชุม จึงลดวงเงิ น
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการประชุม และคาจางเหมาในการทํารายงานสรุป
การดําเนินงาน เปลี่ ยนแปลง เป นคาเบี้ ยเลี้ ยง คาที่ พัก และคาพาหนะ โดยการประชุม ของ
คณะกรรมการโครงการพระราชดําริ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ประมาณสองรอยคน และมีการ
ประชุมอื่นๆ อีก
ประธาน
การปรับลดคาอาหารหรือคาใชจายอื่นๆ สําหรับการประชุมอบรมสัมมนา จะกระทบ
ตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการอบรมสัมมนาที่ไดมีการตั้งไวอยางไร จะกระทบตอโครงการ
หรือไม หากไมอบรมเพราะอะไร
นางสาวชนัญญา ใหญพงษ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ในสวนของงบประมาณของโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชดําริจะเปนงบประมาณการบริหารจัดการ ซึ่งงานของโครงการพระราชดําริฯจะมีการ
ประชุมหลายครั้ง เกี่ยวของกับขอบเขตงานหลายภารกิจ โดยกิจกรรมนี้ไมไดเปนการจัดสัมมนา
แตเปนการประมาณการคาใชจายสําหรับคาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการจัดประชุมยอย
ตางๆ อีกประเด็นหนึ่งคือการปรับคาใชจายมาเปนคาที่พัก เนื่องจากวางานพระราชดําริจะเปน
ลักษณะงานลงพื้นที่ก็จะมีการเบิกคาใชจายในสวนนี้เชนกัน
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นางสาวจิดาภา ปอมปอง สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมนี้ไมไดเปนการจัดอบรมสัมมนา ชื่อรายการคาใชจายในการอบรมสัมมนาเปน
เพียงหมวดรายจาย การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจายไมกระทบตอวัตถุประสงคของกิจกรรม
นายอนุชา สุขสงวน สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
เนื่องจากวาในการอนุมัติงบประมาณ วัตถุประสงคคือการจัดประชุม แตการบันทึ ก
ขอมูลลงในระบบจัดทําของบประมาณ จะตองบันทึกเปนคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
นายศเนติ จิรภาสอังกูร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สําหรับโครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหารปลอดภัยสูเกษตร
อินทรีย เปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2564 เปน
การแจงเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณกอนการเสนออนุมัติโครงการ
ประธาน
สรุปวา 2 โครงการเปนการขอปรับรายละเอียดงบรายจายกอนที่จะเสนออนุมัติโครงการ โดย
ไมกระทบตอวัตถุประสงคของโครงการ เห็นควรใหความเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงได
ขอเสนอตอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีก ารโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมายและสาระสําคัญของ
โครงการ โดยเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ในการใหความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอตอประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค เพื่อทราบ
ตามระเบียบตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบ
ตอแผน เปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ สรุปไดดังนี้
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หนวยดําเนินการ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 7/2563
1

2

โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหาร
จัดการ และตรวจติดตามการดํา เนินโครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม
กิจกรรมยอย 1.1 การประชุมวางแผน บริหาร
จัดการ และตรวจติดตามการดํา เนินโครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม (ระดับจังหวัด)
โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป
การตลาดสินคาอาหารปลอดภัยสูเกษตร
อินทรีย
กิจกรรมหลักที่ 3.1 สงเสริมการผลิต
อาโวคาโดคุณภาพ

492,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

เห็นชอบใหปรับรายละเอียด
งบรายจายใหเหมาะสม สอดคลอง
กับการดําเนินกิจกรรม

417,000 ศูนยสง เสริมและ
พัฒนาอาชีพการ
เกษตรจังหวัด
เชียงใหม
(เกษตรที่สูง)

เห็นชอบใหปรับรายละเอียด
งบรายจายใหเหมาะสม สอดคลอง
กับการดําเนินกิจกรรม

(เอกสารแนบทายรายงานการประชุม 4)
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การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงนโยบาย หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2563 เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนของจังหวัด
และกลุมจังหวัด โดยกําหนดใหจังหวัดสงแผนจังหวัด ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2565 ไปยังทีม
บูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดแจง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม สวนราชการและ
อําเภอทราบแลวทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดรับกรอบการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด(รวมงบบริหาร
จัดการ) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเบื้ องต น จํ านวน 364,377,500 บาท และได
กําหนดใหจังหวัดเสนอโครงการไดไมนอยกวา 1.5 เทา แตไมเกิน 2 เทาของกรอบการจัดสรร
งบประมาณ คือ จํานวน 708,755,000 บาท หรือประมาณ 710,000,000 บาท
ในการนี้จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. กําหนด และกลไก
การจัดทําแผนของจังหวัดเรียบรอยแลวโดยยังคงเปาหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม“นคร
แหงชีวิตและความมั่งคั่ง” และคงประเด็นการพัฒนาเดิม 6 ประเด็นการพัฒนา
สําหรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปโครงการ/
กิจกรรม ที่เ สนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ไดจํา นวน 19 โครงการ 87 กิจกรรม
งบประมาณ 718,545,500 บาท
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การสรุปแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมทจี่ ะนําเสนอ ประกอบดวยเนื้อหาอยู 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สวนที่ 2 หวงโซคุณคา (Value Chain) รายประเด็นการพัฒนา
สวนที่ 3 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565
สวนที่ 4 วิเคราะห เปรียบเทียบรายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 - 2565
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงนํา
ประเด็นการพัฒนาเดิมจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ป 2564 ประกอบดวย
6 ประเด็นการพัฒนา โดยเปนการทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบครอบคลุม ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และกิ จกรรมตางๆของจัง หวัดที่ เปนงบดําเนินงาน ในแตละประเด็นไดมีก ารกําหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีแผนงานรองรับในแตละประเด็นเรียบรอยแลว
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ประเด็นพัฒนาที่ 1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคา เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ
และเศรษฐกิจทองถิ่น มีตัวชี้วัดคือ รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ 3 ก็จะมีการ
จัดทํา Value Chain ทั้งตนทาง กลางทาง ปลายทาง โดยทางเลขานุการคณะอนุกรรมการกลุม
ภารกิ จ (Cluster) ไดร วบรวมสรุ ป โครงการ ซึ่ ง มี ทั้ ง หมดอยู 3 โครงการ 9 กิ จ กรรมหลั ก
ในงบประมาณรวม 265 ลานบาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตร แปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซ
คุณคา และ พั ฒ นานวัตกรรมอาหารแห งอนาคต ภายใต BCG Modelจะมี ก ารทํ า Value
Chain ทั้งในสวนของตนทาง กลางทาง ปลายทาง มีทั้งหมดอยู 4 โครงการ รวม 20 กิจกรรม
งบประมาณรวม 42 ลานบาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหง
สตารทอัพ และเมืองนวัตกรรม การแพทยและสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City,
MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การ
ลงทุนของภาคเหนือเปนประเด็นที่มีหนวยงานเจาภาพคอนขางหลากหลาย ซึ่งมีแคไมกี่จังหวัด
ในประเทศไทยที่มีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมือง แนวความคิดคือ
จั ง หวัดเชียงใหม ไม ส ามารถเอางบประมาณไปลงไดทั้ ง หมด แตอ ยางนอ ยก็ จ ะสามารถดึง
หนวยงานสวนกลางเขามาตอยอดได ซึ่งในป 2565 ไดมีการเสนอโครงการที่เกี่ยวกับสตารทอัพ
และเมืองสุขภาพ เพื่อใหเกิดการสรางผูประกอบการและการสรางมูลคาเพิ่มในพื้นที่ มีทั้งหมด
1 โครงการ 3 กิจกรรม วงเงินงบประมาณทั้งหมด 24.6 ลานบาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิด
สรางสรรค ภูมิปญญา และอัตลักษณลานนามีการนําเสนอ 1 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ
28.75 ลานบาท
ประเด็นการพั ฒนาที่ 5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืนมีการแบงชุดโครงการในสวนของ PM 2.5 จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 89 ลานบาท และในสวนของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนจํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 89 ลานบาท รวม 2 โครงการ 178 ลานบาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสังคมและความมั่นคง ซึ่งดานความมั่นคง
มีการนําเสนอโครงการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 108 ลานบาท ดานความสังคม จํานวน
4 โครงการ งบประมาณ 60 ลานบาท
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม ที่
กําลังจะเสนอไป สรุปงบประมาณรวมทั้งหมด 718.545 ลานบาท แบ งเปนงบลงทุ น 65
เปอรเซ็นต 470 ลานบาท งบดําเนินงาน 35 เปอรเซ็นต 248.4 ลานบาท ในภาพรวมของ
งบประมาณตามแผนปฏิบั ติร าชการประจํ าป พ.ศ. 2565 สัดสวนที่ ของบประมาณในดาน
ทองเที่ยวเปน 36 เปอรเซ็นต ดานทรัพยากรธรรมชาติ 24 เปอรเซ็นต ดานความมั่นคงและสังคม
23 เปอรเซ็นต อีก 17 เปอรเซ็นต จะเปนเรื่องของเกษตร เรื่องของการเปนเมือง และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค
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สรุปสัดสวนของงบลงทุนและงบดําเนินงาน ประเด็นการพัฒนาที่มีทั้งงบลงทุนและงบ
ดําเนินงาน ไดแก ประเด็นที่ 1 ดานการทองเที่ยว ประเด็นที่ 2 ดานเกษตร ประเด็นที่ 5 การ
จัดการปญหาฝุนควัน และประเด็นที่ 6 ดานสังคมและความมั่นคง โดยดานทองเที่ยวจะเปน
ประเด็นที่มีงบลงทุนสูงที่สุด ในประเด็นที่ 3 เรื่องความเปนเมือง และประเด็นที่ 4 เศรษฐกิจ
สรางสรรค เปนสองประเด็นการพัฒนาที่เปนงบดําเนินงานรอยเปอรเซ็นต
หากเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2564 ที่ไดเสนอขอ 692 ลานบาท ประกอบ
ดวยงบดําเนินงาน 39 เปอรเซ็นต งบลงทุน 60 เปอรเซ็นต ถือวาหางจากเกณฑ 70-30 และ
เปนโครงการถึง 31 โครงการ 131 กิจกรรม แตในตอนเสนอขอแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2565 เราขยับสั ดส วนงบลงทุนถึง 65 เปอรเ ซ็ นต แตมี ขอ ดีคือโครงการที่ เสนอขอ
มีความเปนกลุมกอน มีจํานวนกิจกรรมลดลง และไมไดแตกกระจายมาก
หากเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ที่ผานคณะกรรมาธิการ
กับรางแผนฯ ป พ.ศ. 2565 ที่กําลังจะเสนอขอ จะเห็นไดวาสํานักงบประมาณตัดงบลงทุนไป
ถึง 87 เปอรเซ็นต งบดําเนินงาน 12 เปอรเซ็นต สัดสวนที่เปนเชนนี้นาจะเกี่ยวของกับความ
พรอมของโครงการ และการเรียงลําดับโครงการทําใหลักษณะถึงออกมาแบบนี้ ซึ่งเสนอไป 19
โครงการ 87 กิจกรรม ถือวาเปนทิศทางที่พัฒนาขึ้น เมื่อเทียบกับปกอนหนานี้ที่เสนอโครงการ
ไปมาก แตเปนโครงการที่แตกกระจาย ในป 2565 พยายามที่จะมีการเพิ่มประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 3 และ 4 ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ
ในสวนของงบลงทุนป 2564 มีการกระจายตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม แตเมื่อมาพิจารณา
งบลงทุนป 2565 จะเห็ นไดวา ใน 3 ประเด็นหลัก ที่มี งบลงทุ นจะกระจุก ที่ สวนกลางของ
จังหวัดคอนขางเยอะ สิ่งที่ควรทําคือ เมื่องบประมาณป 2565 ไดรับการพิจารณาแลว เราควร
ที่จะเปรียบเทียบงบประมาณป 2564 และ 2565 เพื่อจะไดเห็นภาพวางบลงทุนที่ไดรับการ
สนับสนุน และงบลงทุนที่พื้นที่เสนอมาวามีความสอดประสานอยางไรบาง
ขอสรุปวา ความพยายามในการทําแผนมีอยู 4 เรื่องดวยกัน
ประเด็นที่ 1 ในตอนที่ทําแผนในขั้นแรก เราใหกลุมเลขานุการคณะอนุกรรมการกลุม
ภารกิจ (Cluster) นําโครงการที่มีความพรอมในงบลงทุนมาพิจารณากอน เนื่องจากจะทําให
โอกาสในการปรับลดงบประมาณนั้นนอยลง
ประเด็นที่ 2 เราพยายามกระตุนใหของบดําเนินงาน บนงบลงทุนที่ไดลงไปแลว ซึ่งใน
ป 2565 ยังไมเห็นชัดเจน แตก็มีทิศทางที่ดีขึ้น
ประเด็นที่ 3 เลขากลุมภารกิจตางๆไดมีความพยายามที่จะจัดกลุมโครงการใหโครงการ
มีความชัดเจนมากขึ้น
ประเด็นที่ 4 กิจกรรมที่เนนการอบรมสัมมนา เราเห็นจากป 2564 วาจะถูกปรับออกไป
โดยสิ้นเชิง ในป 2565 จะเห็นไดวามีความพยายามเขียนใหอยูใน Value chain ของโครงการ
แลวเชื่อมใหจบในโครงการ
มีขอสังเกตเพิ่มเติมคือ ในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565 มีการของบลงทุน
ตอเนื่องจากพื้นที่เปาหมาย ในที่นี้อาจเปนเพราะความพรอมของพื้นที่ และความพรอมของ
เอกสาร แตในดานกลยุทธตองคิดวาโครงการงบลงทุนตอเนื่องทําใหเกิดความสมบูรณในเรื่อง
อะไร และตองมีงบดําเนินงานนําไปใชประโยชนตอได สิ่งที่สําคัญที่สุด คือการกระตุนใหเกิดการ
บริโภคภายในจังหวัด เพื่อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทาทายของจังหวัด
เชียงใหมมากในชวงหลังสถานการณโควิด-19
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สุดทายเชื่อวาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม
จะสามารถถอดบทเรียนจากแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2565 ไดอยางเปนรูปธรรม และทําใหแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมเขาประเด็น
มากขึ้น
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ฝากเลขานุการกลุมภารกิจตางๆรวมกันวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดป 2566-2570 ดวย นอกจากนี้อยากเสนอวาควรมีการ
พัฒนาจุดผอนปรนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว และจุดผอนปรนบานหลักแตง อ.เวียงแหง ฝากทาง
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และอาจารยธัญญานุภาพ อานันทนะ รวมกันวิจัยและพัฒนาดวย
นางประภัสรา บรรดิษฐ ผูแทนภาคประชาสังคม
เห็ นดวยที่ เนนในเรื่ องของการกระตุนการบริ โภคภายในจั ง หวัดซึ่ ง กระตุนฐานราก
เพราะจะทําใหเกษตรกรไดประโยชน และจะมีประโยชนมากตอจังหวัดเชียงใหม หากสามารถ
สรางความเขมแข็งในจุดนี้ได ก็จะสามารถทําใหเกิดการกระตุนใหภาคสวนอื่นๆเขามาลงทุนใน
จังหวัดได
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตอนจัดทํางบประมาณก็มี ภาคสวนตางๆเขามามีส วนรวมในการจัดทํางบประมาณ
ทั้งทางหอการคาจัง หวัดเชียงใหม สภาอุ ตสาหกรรมจั งหวัดเชียงใหม ไดม าชวยเสนอความ
คิดเห็น เพราะภาคสวนเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ขอให สํานัก งานท องเที่ยวและกีฬาจั งหวัดเชียงใหม พิ จารณาในเรื่ องของโครงการ
ที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานตางๆ เพื่อนํามาตอยอดเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวดวย
ประธาน

ในสวนของตัวชี้วัดในเรื่อ งของการท องเที่ ยว หากสถานการณโควิด-19 ยังไมดีขึ้น
จะทําอยางไร เนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เคยทวงติงมาวา หากไมสามารถดําเนิน
โครงการที่บรรลุตัวชี้วัดไดก็ไมควรดําเนินโครงการ ดังนั้น จึงอยากใหหนวยงานปรับงบประมาณ
ในการจั ดกิจกรรมตางๆใหเป นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ และในสวนของขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ ขอใหอาจารยธัญญานุภาพ อานันทนะ และฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลุมภารกิจ (Cluster) ประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมในวันนี้ไปพิจารณา
ดําเนินการดวย
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
การประชุม ในครั้ ง นี้ เพื่ อ เสนอขอความเห็ นชอบร างแผนพั ฒ นาจั ง หวัดเชี ยงใหม
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2564 และ (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และเลขานุการ
คณะอนุก รรมการกลุ ม ภารกิ จ (Cluster) ตรวจสอบรายละเอี ยดโครงการและงบประมาณ
ภายใตโครงการใหถูกตอ ง และพิจ ารณาดําเนินการจัดเรียงลําดับ ความสํ าคัญ ของโครงการ
ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาดวย
(เอกสารแนบทายรายงานการประชุม 5)

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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