
สัญลักษณจังหวัดเชียงใหม

ตราประจํ าจังหวัดเชียงใหม
รูปชางเผือกหันหนาตรงในเรือนแกว

ชางเผือก หมายถึง ชางที่เจาผูครองนครเชียงใหม นํ าทูลเกลาถวายแด พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหลานภาลัย และไดข้ึน
ระวางเปนชางเผือกเอก ในรัชกาลพระองค เรือนแกว หมายถึง ดินแดนที่พระพุทธศาสนาไดมาตั้งมั่นเจริญรุงเรือง จนเคยเปน
สถานท่ีสํ าหรับทํ าสังคายนา (คือการช ําระตรวจสอบความถูกตอง) พระไตรปฎก เมื่อ พ.ศ. 2020

จังหวัดเชียงใหม ใชอักษรยอวา "ชม"
คํ าขวัญของจังหวัดเชียงใหม

"ดอยสุเทพเปนศร ีประเพณีเปนสงา บุปผาชาตลิวนงามตา นามล้ํ าคานครพิงค"
ธงประจ ําจังหวัดเชียงใหม

ดอกไมประจ ําจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกทองกวาว

ตนไมประจํ าจังหวัด
ช่ือพรรณไม ทองกวาว

ชื่อวิทยาศาสตร Butea frondosa



เพลงเมืองแมนแดนดอกไม
คํ ารอง/ทํ านอง อ.จํ าเหลาะ สมจิตต
สถาบันราชมงคล เชียงใหม
ขับรอง ธนพล ไตรเวทย
จังหวะ สโลวโซล

เมืองเชียงใหมดินแดนดอกไมและสาวงาม
เล่ืองลือทุก เขตคามเดนสมนามนครพิงค
เมืองเชียงใหม รุงเรืองวิไลในดินแดน

ผูคนทุกถิ่นแควน ตางทองแดนลานนาไทย
ดอยสุเทพเปนศร ีประเพณีเปนสงา

บุปผชาติลวนงามตา นามล้ํ าคานครพิงค งามล้ํ าคานครพิงค
เมืองเชียงใหม เดนงามลํ้ าไกลดังเมืองแมน
มั่งมีศรีสุข แวนแควนแดนลานนาไทย



ท่ีต้ังและอาณาเขต
จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูภาคเหนือของประเทศไทย  หางจากกรุงเทพฯ 696  กม.  มีเนื้อที่ประมาณ

20,107.057  ตร.กม.  หรือ ประมาณ  12,566,911  ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ   ติดตอกับ  รัฐฉาน  ของสาธารณรัฐสังคมนิยม  แหงสหภาพเมียนมาร
ทิศใต ติดตอกับ  จังหวัดตาก  และจังหวัดลํ าพูน
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  จังหวัดลํ าพูน  จังหวัดลํ าปาง  และจังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  จังหวัดแมฮองสอน

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต



หนวยการปกครอง
การปกครองแบงออกเปน  22  อํ าเภอ  2  กิ่งอํ าเภอ  204  ตํ าบล  1,915  หมูบาน  1  เทศบาลนคร

และ  28  เทศบาลต ําบล  184 อบต.  และ 7 สภาต ําบล

ตารางแสดงหนวยการปกครองของจังหวัดเชียงใหม
อาํเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. สภาตําบล

1. อาํเภอเมอืงเชียงใหม 16 70 1 1 8 1
2. อาํเภอจอมทอง 6 85  - 1 6  -
3. อําเภอแมแจม 10 116  - 1 10   -
4. อําเภอเชียงดาว 7 77  - 2 7  -
5. อําเภอดอยสะเก็ด 14 107  - 1 13 1
6. อาํเภอแมแตง 13 114  - 2 11 1
7. อาํเภอแมริม 11 86  - 1 10 1
8. อาํเภอสะเมิง 5 44  - 1 5  -
9. อําเภอฝาง 8 99  - 2 8  -
10. อาํเภอแมอาย 7 81  - 1 6 1
11. อําเภอพราว 11 103  - 1 11  -
12. อาํเภอสันปาตอง 11 118  - 2 11  -
13. อําเภอสันกําแพง 10 98  - 2 8  -
14. อําเภอสันทราย 12 110  - 2 10  -
15. อําเภอหางดง 11 98  - 2 10  -
16. อาํเภอฮอด 6 58  - 1 6  -
17. อําเภอดอยเตา 6 42  - 1 5 1
18. อาํเภออมกอย 6 91  - 1 6  -
19. อําเภอสารภี 12 102  - 1 11 1
20. อําเภอเวียงแหง 3 21  -  - 3  -
21. อําเภอไชยปราการ 4 42  - 1 4  -
22. อําเภอแมวาง 5 55  - 1 5  -
23. กิง่อาํเภอแมออน 6 48  -  - 6  -
24.กงิอาํเภอดอยหลอ 4 50  -  - 4  -
รวม 204 1,915 1 28 184 7

ที่มา :  ท่ีทํ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม  (ขอมูล ณ วันท่ี  31 มกราคม 2543)



ฝน
ปริมาณน้ํ าฝนของจังหวัดเชียงใหม ระหวางป 2538-2542 จะอยูในชวง 755.9 มม. ถึง 1,314.4 มม.

ฝนตกมากที่สุดในป  2539  วัดไดถึง  1,314.4  มม.  จํ านวนท่ีฝนตก  127  วัน
สวนฝนตกนอยท่ีสุดในป  2541  วัดได  755.9  มม.  จํ านวนวันฝนตก  100  วัน

แผนภูมิแสดงปริมาณนํ้าฝน และจํานวนวันท่ีฝนตก ป 2538 - 2542
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ที่มา : กองภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา



อุณหภูมิ
  ในชวงระหวางป  2538  ถึง  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป  มีคาอยูในชวง  25
องศาเซลเซียส  ถึง  26.5  องศาเซลเซียส   อุณหภูมิตํ ่าสุดจะอยูในชวง  3.8  องศาเซลเซียส  ถึง 10.1  องศา
เซลเซียส  โดยอุณหภูมิต่ํ าสุดที่วัดได  3.8  องสาเซลเซียส  เมื่อป  2542  และอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวง  38.2
องศาเซลเซียส  ถึง  41.4  องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิสูงสุดวัดได  41.4  องศาเซลเซียส  เมื่อป  2538

แผนภูมิแสดงอุณหภูมิตํ่าสุด สูงสุด และเฉลี่ย ป 2538-2542
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ที่มา : กองภูมิอากาศ  กรมอุตุนิยมวิทยา



ปาไม
ในป  2528  จังหวัดเชียงใหม  มีเนื้อที่ปาไม  10,131,250  ไร  หรือประมาณ  80.62% ของเนื้อที่ทั้งหมดของ

จังหวัด  เนื้อที่ปาถูกบุกรุกทํ าลายไปเรื่อย ๆ จนเหลือ  8,787,656  ไร  ในป  2541  หรือประมาณ  69.93% ของเนื้อที่
ทั้งหมดของจังหวัด

ในปจจุบันมีปาสงวนแหงชาต ิ25 ปา  เปนอุทยานแหงชาต ิ12 แหง  วนอุทยาน 1 แหง เขตรักษาพันธุสัตว
ปา  3  แหง  เขตหามลาสัตวปา 2 แหง  สวนรุกขชาติ 2 แหง  สวนพฤกษศาสตร 3 แหง

1. !อุทยานแหงชาต ิ6 แหง  ไดแก
1) !อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท            
2) !อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
3) !อุทยานแหงชาติแมโถ
4) !อุทยานแหงชาติศรีลานนา
5) !อุทยานแหงชาติออบหลวง
6) !อุทยานแหงชาติหวยนํ ้าดัง
7) !อุทยานแหงชาติแมฝาง
8) !อุทยานแหงชาติแมตะไคร
9) !อุทยานแหงชาติเชียงดาว
10) !อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา
11) !อุทยานแหงชาติออบขาน
12) !อุทยานแหงชาติขุนขาน

2. !วนอุทยาน  1  แหง  ไดแก  วนอุทยานน้ํ าตกบัวตองและนํ ้าพุเจ็ดสี
3. !เขตรักษาพันธุสัตวปา  3  แหง  ไดแก
1) !เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว
2) !เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย
3) !เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ

4. !เขตหามลาสัตวปา  2 แหง  ไดแก
1)! เขตหามลาสัตวปาดอยสุเทพ
2)! เขตหามลาสัตวปาแมเลา-แมแสะ

5. !สวนรุกขชาติ  2  แหง  ไดแก  สวนรุกขชาติหวยแกว  สวนรุกขชาติไมเมืองหนาว
6. !สวนพฤกษศาสตร  3  แหง  ไดแก
1) !สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ
2) !สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
3) !สวนรวมพรรณไมปา 60 พรรษามาหราชินี ภาคเหนือ



แผนภูมิแสดงเน้ือท่ีปาไม  ป 2528 - 2541
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แรธาตุของจังหวัด
ในป  2542 จังหวัดเชียงใหมมีเหมืองแรที่มีสัมปทานและเปดทํ าการแลว  12  แหง  คนงาน 182 คน

และมีรายไดจากคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมรวม  59,203,551  บาท  เพิ่มขึ้นจากป 2541  จํ านวน
47,787,141  บาท  หรือคิดเปน  4 เทา   แรธาตุท่ีสํ าคัญคือ ลิกไนต ป 2541  ผลิตได  409,228  เมตริกตัน
มูลคา 204,614 บาท  นอกจากนี้ยังมีแรธาตุอื่น ๆ ไดแก  หินปูน-อุตสาหกรรม,  ดีบุก, หินปูนชนิดแอนดีไซด
ซีไลต เปนตน

ตารางแสดงจ ํานวนเหมืองแร  กรรมกร  และรายได  ป 2533-2542
 ป  จาํนวนเหมือง  (แหง)จาํนวนกรรมกร (คน) รายได(บาท)

2533 16 359 5,114,390      
2534 11 200 4,402,732      
2535 9 277 4,554,765      
2536 9 317 8,541,018      
2537 10 208 7,770,500      
2538 11 259 8,110,020      
2539 22 783 7,969,482      
2540 19 322 13,396,270    
2541 15 241 11,416,410    
2542 12 182 59,203,551    

                                         ที่มา : ขอมูลป 2533-2539  จากกรมทรัพยากรธรณี
                                    : ขอมูลป 2540-2541   จากสํ านักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 (เชียงใหม)

  



ประชากร
ประชากร  ณ วันท่ี 31  ธ.ค. 2542 รวมทั้งสิ้น  1,587,465 คน เปนชาย  787,608 คน  หญิง 799,857 คน

สํ าหรับพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดไดแก  เขตเทศบาลนครเชียงใหม  มีจ ํานวน 171,088 คน  รองลงมา  ไดแก
อํ าเภอฝาง  มีจ ํานวน  103,980 คน  และอํ าเภอสันทราย  มีจ ํานวน 92,017 คน  สํ าหรับอํ าเภอที่มีความหนาแนน
ของประชากรมากที่สุดคือ    เขตเทศบาลนครเชียงใหม   1,683 คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแก  อํ าเภอสารภี  477
คน/ตร.กม   นอกจากนี้ประชากรของจังหวัด ยังสามารถแยกออกเปนวัยตาง ๆ และคิดเปนรอยละของประชากรรวม
ทั้งหมดของจังหวัดดังนี้

ที่มา : สํ านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง
       : ท่ีทํ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม
หมายเหต ุ: ประชากรในที่นี้ ไมรวมประชากรที่อยูในทะเบียนบานกลาง, ประชากรที่อยูระหวางการยาย,
      ประชากรที่มิใชสัญชาติไทย  และไมระบุปเกิดทางจันทรคติ

ชาย 121,165 คน หญงิ 115,481 คน
รวม 236,646 คน
ชาย 85,550 คน หญงิ 81,961 คน
รวม 167,511 คน
ชาย 126,482 คน หญงิ 119,417 คน
รวม 245,899 คน
ชาย 426,313 คน หญงิ 443,160 คน
รวม 869,473 คน
ชาย 512,695 คน หญงิ 528,816 คน
รวม 1,041,511 คน
ชาย 85,595 คน หญงิ 93,703 คน
รวม 179,298 คน

อัตราสวนการเปนภาระ

คดิเปนรอยละ 71.46

คดิเปนรอยละ 12.30
รอยละ 39.94

คดิเปนรอยละ 16.24

คดิเปนรอยละ 11.49

คดิเปนรอยละ 16.87

คดิเปนรอยละ 59.66
วัยแรงงาน (13-60 ป)

วัยสงูอายุ (60ปขึน้ไป)

วัยเด็ก (0-12 ป)

วัยศึกษาภาคบงัคับ (8-15)

วัยเยาวชน (15-24 ป)

วัยเจรญิพันธุ (15-49 ป)



โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค และทองถิ่นในจังหวัด
การจัดองคกรราชการบริหารสวนภูมิภาค  มีหนวยราชการที่อยูในการควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด  คือสวน

ราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด  อํ าเภอ  ตํ าบล  และหมูบาน
สวนราชการในระดับจังหวัดเปนหนวยงาน 2 ลักษณะ  คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัด  และ

หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด  (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง)
หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจ ําจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม  มีทั้งสิ้น  33 หนวยงาน  สังกัดกระทรวง

มหาดไทย  7  หนวยงาน  และสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น ๆ อีก  26  หนวยงาน
สวนหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัดมีท้ังส้ิน 245  หนวยงาน  เปนหนวยงานท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย

9 หนวยงาน  และสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่น ๆ ท้ังส้ิน  195  หนวยงาน
หนวยงานพิเศษ 3 หนวยงาน  และหนวยงานอิสระ 7 หนวยงาน  รัฐวิสาหกิจ  31  หนวยงาน
สวนการจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่นม ี3 รูปแบบ  คือ องคการบริหารสวนจังหวดั  เทศบาล    และองคการ

บริหารสวนต ําบล
โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถ่ิน

ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับอาํเภอ สวนทองถ่ิน
(1) ศูนยส่ือสารเขต 7 (1) สํานักงานจังหวัด (1) 22 อําเภอ (1) องคการบริหารสวนจังหวัด
(2) เรือนจํากลางเชียงใหม (2) ท่ีทําการปกครองจังหวัด (2) 2 ก่ิงอําเภอ (2) เทศบาล 29 แหง
(3) เรือนจําอําเภอฝาง (3) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (3) 204 ตําบล       นคร ……1…….. แหง
(4) ศูนยวิชาการและปฏิบัติการผังเมือง (4) สํานักงานท่ีดินจังหวัด (4) 1,915 หมูบาน       เมือง ……-……. แหง
ประจําจังหวัดเชียงใหม (5) สํานักงานโยธาธกิารจังหวัด       ตําบล …28……... แหง
(5) การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (6) สํานักงานผังเมืองจังหวัด (3) องคการบริหารสวนตําบล
(6) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด (7) สํานักงานเรงรดัพัฒนาชนบทจังหวัด       ……184………แหง
(7) สํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น       ช้ัน 1 ……4…….. แหง
(8) สํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม (1) สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด       ช้ัน 2 ……3…….. แหง
(9) สํานักงานประปาเชียงใหม (2) สํานักงานสรรพกรจังหวัด       ช้ัน 3 ……7….. แหง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น (3) สํานักงานคลังจังหวัด       ช้ัน 4 …..31….. แหง
(1) โรงพยาบาลดารารศัมี (4) สํานักงานสรรพสามิตจังหวัด        ช้ัน 5 …139….. แหง
(2) หนวยบินตํารวจเชียงใหม (4) สภาตําบล   7  แหง



ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(3) หนวยเฉพาะกิจ ตํารวจทาตอน (5) สํานักงานธนารักษจังหวัด
(4) ดานตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม (6) สํานักงานเกษตรและ สหกรณจังหวัด
(5) ดานตรวจคนเขาเมืองทา (7) สํานักงานเกษตรจังหวัด
 อากาศยานเชียงใหม (8) สํานักงานปาไมจังหวัด
(6) ดานตรวจคนเขาเมืองฝาง (9) สํานักงานสหกรณจังหวัด
(7) สถานีวิทยุกระจายเสียง (10) สํานักงานประมงจังหวัด
พิทักษสันติราษฎเชียงใหม (11) สํานักงานปศุสัตวจงหวัด
(8) พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (12) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(9) สํานักงานคุมครองสิทธ์ิและชวยเหลือทางกฎหมายแก (13) สํานักงานขนสงจังหวัด
     ประชาชนจังหวัดเชียงใหม (14) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(10) กองอาํนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (15) สํานักงานพาณชิยจังหวัด
(11) ศูนยพัฒนาภาคเหนือ (16) ท่ีทําการสัสดีจังหวัด
(12) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.เชียงใหม (17) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(13) สํานักงานคณะกรรมการวินิจฉัย (18) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
       รองทุกขภูมิภาคประจําภาคเหนือ (19) สํานักงานสถิติจังหวัด
(14) ศูนยพัฒนาปโตรเลียม ภาคเหนือ (20) สํานักงานแรงงานและ
(15) สํานักงานพัฒนาภาค 3 กรป.         สวัสดิการสังคมจังหวัด
(16) หนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 32 (เชียงใหม) (21) สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด
(17) มณฑลทหารบกท่ี 33 (22) สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
(18) กองบัญชาการกองพลรบพิเศษท่ี 2 แรงงานจังหวัด
(19) กรมรบพิเศษที่ 5 (23) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(20) กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 (24) สํานักงานจัดหางานจังหวัด
(21) กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 (25) สํานักงานสรรพากรจังหวัด(สาขา)
(22) กรมทหารราบท่ี 7 (26) ตํารวจภูธรจังหวัด
(23) กองพันทหารราบท่ี 1
(24) กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 7
(25) กองพันทหารปนใหญท่ี 7
(26) กองพันพัฒนาท่ี 3
(27) กองพันสัตวตาง
(28) กองการสัตวและเกษตรกรรมท่ี 3
(29) สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.11)เชียงใหม
(30) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม



ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(31)  สถานีวิทยุกระจายเสยีงทหารอากาศ 013 เชียงใหม
(32) สํานักงานคลังเขต 5
(33) สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
(34) ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
(35) ดานศุลกากรเชียงดาว
(36) สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
(37) สํานักงานสรรพากรภาค 8
(38) กองพัฒนาเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม
(39) สํานักชลประทานท่ี 1
(40) โครงการชลประทานเชียงใหม
(41) โครงการสงน้ําและบํารงุรักษาแมกวง
(42) โครงการสงน้ําและบํารงุรักษาแมแฝก-แมงัด
(43) โครงการสงน้ําและบํารงุรักษาแมแตง
(44) ศูนยการศึกษาพัฒนาฮวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(45) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคท่ี 1 (เชียงใหม)
(46) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(47) ศูนยพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
(48) สํานักงานปศุสัตวเขต 5
(49) ศูนยวิจัยการผสมเทียมเชียงใหม
(50) ดานกักกันสัตวเชียงใหม
(51) ศูนยควบคุมไฟปาภาคเหนือตอนบน
(52) โครงการควบคุมไฟปาดอยอนิทนนท
(53) อุทยานหงชาติดอยอินทนนท
(54) อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
(55) อุทยานแหงชาติแมตระไคร
(56) อุทยานแหงชาติศรลีานนา
(57) อุทยานแหงชาติออบขาน
(58) อุทยานแหงชาติออบหลวง
(59) อุทยานแหงชาติขุนขาม
(60) อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง



ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง สวนราชการระดับจังหวัด สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(61) สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
(62) สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
(63) สํานักงานพัฒนาท่ีดินท่ีสูง
(64) สถานีทดลองขาวสนัปาตอง
(65) สถานีทอลองขาวไรและธัญพชืเมอืงหนาวสะเมิง
(66) ศูนยปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเขต 1 จังหวัดเชียงใหม 
(67) สถานีทดลองเกษตรที่สูงแมจอนหลวง
(68) ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม(แมโจ)
(69) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 
(70) สถานีทดลองพืชสวนฝาง
(71) สถานีทดลองหมอนไหมเชียงใหม
(72) ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม
(73) สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
(74) ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุพืชสวนเชียงใหม
(75) ศูนยขยายพันธพืชท่ี 7 เชียงใหม
(76) ศูนยอนุรักษและขยายพันธุผึ้งท่ี 1 เชียงใหม
(77) ศูนยฝกอบรมสหกรณที่ 5
(78) หนวยสาธิตสหกรณโครงการหวยมะนาว
(79) นิคมสหกรณแมแตง
(80) นิคมสหกรณสันทราย
(81) นิคมสหกรณพราว
(82) นิคมสหกรณแมแจม
(83) นิคมสราตนเองเขื่อนภูมิพล
(84) สํานักงานเขตเศรษฐกิจที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(85) สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1 สาขาเชียงใหม
(86) สํานักงานทางหลวงท่ี 1 เชียงใหม
(87) แขวงการทางเชียงใหมที่ 1
(88) แขวงการทางเชียงใหมที่ 2
(89) แขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(90) ศูนยอุตุนินมวิทยาภาคเหนือ



ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดบัจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(91) สถานีตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุเชียงใหม
(92) สํานักงานการคาตางประเทศ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
(93) สํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(94) สํานักงานทะเบียนการคาจังหวัดเชียงใหม
(95) สํานักงานประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
(96) ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ(เชียงใหม)
(97) สถานฝกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม
(98) ศูนยพัฒนาและเผยแพรพลังงานภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม
(99) ศูนยบริการโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา จังหวัดเชียงใหม
(100) ศูนยสํารวจอุกทกวิทยาเชียงใหม
(101) โครงกรไฟฟาพลังนํ้าระดับหมูบาน
(102) สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ 10
(103) สถาบันราชภัฎเชียงใหม
(104) วิทยาลัยพลศึกษาจังวหัดเชียงใหม
(105) ศูนยพลศึกษาและกีฬาเชียงใหม
(106) หนวยศึกษานิเทศก กรมพลศึกษา
(107) หนวยศิลปากรท่ี 1 เชียงใหม
(108) โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 เชียงใหม
(109) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(110) หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์
         พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม
(111) หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม
(112) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม
(113) ศูนยนิเทศกอาชีวศึกษาภาคเหนือ
(114) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
(115) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
(116) วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
(117) วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม
(118) สํานักงานการประถมศกึษา จังหวัดเชียงใหม
(119) สํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม
(120) หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา



ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ระดบัจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(121) ศูนยพัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(122) สํานักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8
(123) โรงพยาบาลนครพิงค
(124) โรงพยาบาลสวนปรุง
(125) ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
(126) ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
(127) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(128) สํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต 10 จังหวัดเชียงใหม
(129) ศูนยวัณโรคเขต 10 เชียงใหม
(130) ศูนยกามโรคและโรคเอดส เขต 10 เชียงใหม
(131) ศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 10 เชียงใหม
(132) โรงพยาบาลแมและเด็กเชียงใหม
(133) สํานักงานสาธารณสขุเขต 10
(134) ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
(135) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(136) สํานักงานควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
(137) ศูนยโรคติดตอท่ัวไปเขต 10 เชียงใหม
(138) ศูนยมาลาเรียท่ี 2 เชียงใหม
(139) หนวยมาลาเรียท่ี 21 เชียงใหม
(140) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(141) ศูนยชางบํารุงที่ 10 เชียงใหม
(142) สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต 3 (เชียงใหม)
(143) ท่ีทําการทรัพยากรธรณีประจําทองที่ (จังหวัดเชียงใหม)
(144) ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(145) สถาบนัวิจัยชาวเขา
(146) ศูนยพฒันาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเชียงใหม
(147) สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
(148) สํานักงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
(149) สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณสถาน
(150) สงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค



ราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
สงักัดกระทรวง ทบวง กรมอืน่ ระดับจังหวัด ระดับอาํเภอ สวนทองถ่ิน
(151) นิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
(152) ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
(153) สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน
(154) สถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสนัมหาพน จังหวัดเชียงใหม
(155) ศูนยปฏิบัติงานชางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
(156) ดานตรวจคนหางานเชียงใหม
(157) มหาวิทยาลยัเชียงใหม
(158) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
(159) มหาวิทยาลยัแมโจ
(160) ตํารวจภธูรภาค 5 
(161) งานจราจรตํารวจภธูรจังหวัด
(162) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
(163) กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
(164) กองกํากับการ 5  กองกองบังคับการฝกพิเศษ
(165) สถานีตํารวจทางหลวง 4  กองกํากับการ 5
(166) แผนก 8 กองกํากับการ 3  กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว
(167) งาน 2 กองกํากับการ 3  กองตํารวจสนัติบาล 1
(168) สถานีวัดความสัน่สะเทือนจังหวัด
(169) กองบิน 41  กองพลบินท่ี 3
(170) ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตัวเชียงใหม
(171) สาํนักงานปาไมเขตเชียงใหม
(172) สาํนักงานพัฒนาตนน้ํา(หวยแกว)
(173) ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(174) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิยาเขตภาคพายัพ
(175) โรงพยาบาลกองบิน 41
(176) โรงพยาบาลคายกาวิละ มณฑลทหารบกท่ี 33
(177 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
(178) สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสตัวปาเชิงดอยสเุทพ
(179) ศูนยปฏบัิติการฝนหลวงท่ี 7 เชียงใหม
(180) สถานีทดลองขาวสนัปาตอง



ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ ระดบัจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(181) ศูนยบริการศัตรูพืชโดยชีววิธีเชียงใหม
(182) ศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมผักผลไมเพื่อสงออกท่ี 1
         จังหวัดเชียงใหม 
(183) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ
(184) ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
(185) สถานีตรวจสอบและเฝาฟงวิทยุเชียงใหม
(186) สํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม
(187) สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5
(188) ศาลจังหวัดเชียงใหม
(189) ศาลแขวงเชียงใหม
(190) ศาลเยาวเชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(191) ศาลจังหวัดฝาง
(192) สํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมิภาคที่ 5
(193) สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(194) สํานักงานคุมประพฤติภาค 5
(195) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
(1) สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 1
(2) สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2
(3) สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 3
(4) สถานีไฟฟาแรงสูงจอมทอง
(5) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือเขต 1
(6) สวนสัตวเชียงใหม
(7) การกีฬาแหงประเทศไทย ภาคเหนือเชียงใหม
(8)  สวนพฤษศาสตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต
(9) สํานักงานยาสูบเชียงใหม
(10) สถานีทดลองยาสูบแมโจ
(11) สํานักงานอุตสาหกรรมปาไม เขตเชียงใหม
(12) อ.ต.ก.ประจําจังหวัดเชียงใหม
(13) สถานีรถไฟเชียงใหม
(14) ร.ส.พ.เขตเชียงใหม
(15) ฝายโทรศัพทภาคเหนือ
(16) เขตโทรศัพทภาคเหนือท่ี 1



ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง สวนราชการ สวนราชการ ราชการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ ระดบัจังหวัด ระดับอําเภอ สวนทองถ่ิน
(17) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
(18) บริษัทการบินไทยจํากัด จังหวัดเชียงใหม
(19) ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(20) สํานักงานการสื่อสารโทรคมนาคม
(21) สํานักงานการสื่อสารไปรษณีย เขต 5
(22) สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือ
(23) สํานังานภาคพื้นท่ี 4 การไฟฟาฝายผลิตแหงระเทศไทย
(24) หนวยงานวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาจ.เชียงใหม
(25) ธนาคารออมสิน
(26) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณสาขาเชียงใหม
(27) ธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
(28) องคกรตลาดเพื่อเกษตรกรภูมิภาคที่ 
(29) ทาอากาศยานเชียงใหม
(30) ศูนยโทรคมนาคมเชียงใหม
(31) รสพ.สถานีเชียงใหม
หนวยงานอิสระ
(1) สํานักงานอัยการเขต 5
(2) สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม
(3) สํานักงานอัยการประจําศาลแขวงเชียงใหม
(4) สํานักงานอัยการประจําศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม
(5) สํานักงานอัยการประจําศาลจังหวัดฝาง
(6) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(7) สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคท่ี 8
หนวยงานพิเศษ
(1) มูลนิธิโครงการหลวง
(2) สถานีกาชาดท่ี 3
(3) โครงการเครือขาย สวทช.ภาคเหนือ



การเลือกต้ัง
จังหวัดเชียงใหมมีสถิติการเลือกตั้ง  5  ประเภท  คือ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบล  ดังนี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (17 พฤศจิกายน  2539) มีผูมาใชสิทธิ ในระดับคอนขางมาก

คือรอยละ 71.02  เปนอันดับท่ี 11  ของประเทศ  มีบัตรเสียรอยละ 3.75
               การเลือกตั้งวุฒิสภา (29 เมษายน 2543) มีผูมาใชสิทธิ ในระดับคอนขางมาก  คือรอยละ 68.50  เปน
มีบัตรเสียรอยละ 5.84

การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (5 กุมภาพันธ 2543) มีผูมาใชสิทธิในระดับปานกลาง  คือรอยละ
56.41  มีบัตรเสีย รอยละ 5.70
  การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลนครเชยีงใหม (25 ธันวาคม 2542) มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในระดับ
ปานกลาง คือรอยละ 53.65 มีบัตรเสีย รอยละ 5.70

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต ําบล (18 กรกฎคม  2542) มีผูมาใชสิทธิ ในระดับ
ปานกลาง  คือรอยละ  60.78   มีบัตรเสีย รอยละ 3.68

ตารางแสดงการเลือกต้ัง ส.ส., ส.จ., ส.ท. และสมาชิกสภา อบต
ป พ.ศ. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (คน) ผูมาใชสิทธิ (%)

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2518 599,032                         50.47
2519 611,950                         50.90
2522 663,986                         49.09
2526 764,844                         44.90
2529 808,717                         61.16
2531 855,089                         64.39
2535(22 มิ.ย.) 943,556                         63.87
2535(13 ก.ย.) 941,337                         64.08
2538(2 ก.ค.) 1,011,357                      69.14
2539(17 พ.ย.) 1,018,106                      71.02

สมาชิกสภาจังหวัด 2523 700,325                         32.82
2528 801,150                         46.03
2533 893,013                         50.20
2538 1,002,641                      47.14
2543(5 ก.พ.) 971,346                         56.41

สมาชิกสภาเทศบาล 2523 60,360                           22.70
2528 98,258                           37.50
2533 102,272                         42.22
2538 104,715                         83.54
2542(4 ก.ค.) 149,357                         57.01
2542(25 ธ.ค.) 109,206                         53.65

สมาชิกสภา อบต. 2539 82,977                           60.48
2540(11 พ.ค.) 437,367                         67.21
2542(18 ก.ค.) 105,699                         60.78

ที่มา : ท่ีทํ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม



ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม  ในป 2540 พบวา ประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหัว 57,015

บาท/ป  เปนอันดับ 22 ของประเทศ และเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม
82,443.823 ลานบาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาบริการมากท่ีสุด ถึงรอยละ 22.09 คิดเปนมูลคา
18,207.913 ลานบาท รองลงมาเปนสาขาอุตสาหกรรม  รอยละ 16.30 คิดเปนมูลคา 13,441.862 ลานบาท
และสาขาเกษตรกรรมรอยละ 13.47 คิดเปนมูลคา  11,105.744 ลานบาท   อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รอยละ   4.74

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2540

อุตสาหกรรม
16.30%

คาสง/คาปลีก
11.44%

เหมืองแร/ยอยหิน
0.69%

เกษตรกรรม
13.47%

การกอสราง
9.81%

คมนาคม/การขนสง
7.42%

ธนาคาร/ประกันภัย/
อสังหาริมทรัพย

7.78%

ที่อยูอาศัย
3.31%

การบริหาร
6.02%

การบริการ
22.09%

ไฟฟา/ประปา
1.66%

ที่มา : กองบัญชปีระชาชาต ิสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



เงนิฝากและสินเชือ่
เงินฝากของจังหวัดเชียงใหม  ในชวงป  2538-2542  มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยมี

อัตราเพิ่มเฉลี่ย  5.21  ตอป  ยอดเงินฝากสูงสุดในป  2541  มีอัตราเพิ่มคิดเปนรอยละ  5.47  ยอดเงินฝากตํ่ าสุด
ในป  2538  (61.074  พันลานบาท)  มีอัตราการเพิ่มคิดเปนรอยละ  18.97  ในป  2542  มียอดเงินฝาก  76.969
พันลานบาท  (รอยละ 4.78) เปนอันดับ 4 ของประเทศ  ในชวงเดือนพฤศจิกายนมียอดเงินฝากสูงสุด  จํ านวน
79.311  พันลานบาท  มีอัตราการเพิ่มคิดเปนรอยละ  0.42

สินเช่ือในชวงป  2538-2542  มีแนวโนมลดลง  โดยมีการลดลงเฉล่ียคิดเปน  รอยละ 2.03  ยอดเงิน
สูงสุดในป 2539 (80.922 พันลานบาท) มีอัตราเพิ่มคิดเปนรอยละ 7.30 ยอดเงินตํ่ าสุดในป 2542 (67.776
พันลานบาท) มีอัตราลดคิดเปนรอยละ 9.00  ป 2542 มียอดเงินสินเชื่อ  67.776  พันลานบาท (รอยละ 5.90
ของประเทศ)  เปนอันดับ 3 ของประเทศโดยในเดือนมกราคม  มียอดเงินสูงสุด  73.626  พันลานบาท  มีอัตรา
การเพิ่ม  0.90

อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก ในป  2542 ณ เดือนมกราคม  มีอัตราสวนสูงสุด คิดเปนรอยละ  93.66
ของเงินฝาก  (มียอดสินเชื่อ  73.626  พันลานบาท  และยอดเงินฝาก  78.608  พันลานบาท)  อัตราสวนตํ่ าสุด
ณ เดือนกันยายน  คิดเปนรอยละ  84.69  ของเงินฝาก  (มียอดเงินสินเชื่อ  66.970  พันลานบาท  และยอดเงิน
ฝาก  79.079 พันลานบาท)

แผนภูมิแสดง ยอดเงินฝากและสินเช่ือ ป 2542

76.96979.31178.98279.07979.09479.24579.25678.57278.28478.79978.77878.608

67.77669.39069.47566.97070.70371.18071.74672.48672.73272.78873.17773.626
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ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

แผนภูมิแสดงแนวโนมเงินฝาก สินเช่ือ ป 2538 - 2542
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สถานประกอบการและลูกจาง
  ในป  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีจ ํานวนสถานประกอบการทั้งหมด   6,503  แหง  ลดลงจากปท่ีแลว
565  แหง หรือรอยละ 7.99  มีจ ํานวนลูกจางทั้งหมด  135,795   คน  ลดลง 3,979  คน  หรือรอยละ  2.85
จากปที่แลว

ที่มา : สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

ที่มา : สํ านักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิแสดง แนวโนมจํานวนสถานประกอบการ ป 2538-2542
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แผนภูมิแสดง จํานวนลูกจาง ป 2538-2542
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ผูสมัครงาน  ตํ าแหนงงานวาง  และการบรรจุงาน
  ในป  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีสถิติผูสมัครงานทั้งสิ้น  10,919  คน  ชาย 4,414 คน (40.42%)  หญิง
6,505  คน (59.58%) เพิ่มขึ้น  รอยละ  12.31 เมื่อเทียบกับปกอน
  ตํ าแหนงงานวางรวมทั้งสิ้น 17,360 ตํ าแหนง  ชาย 3,854ตํ าแหนง (22.20%) หญิง 5,682 ตํ าแหนง
(32.73%) ไมระบุเพศ 7,824 ตํ าแหนง (45.07%) เพ่ิมข้ึนรอยละ   63.96  จากปที่แลว
  การบรรจุงานรวมทั้งสิ้น  4,541 คน  ชาย 2,043 คน (44.99%) หญิง 2,498 คน (55.01%) ลดลง
รอยละ 9.29 จากปที่แลว    โดยมีการบรรจุงาน  รอยละ 41.59 ของผูสมัครงาน  และรอยละ  26.16 ของ
ตํ าแหนงงานวาง

ที่มา : สํ านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

ที่มา : สํ านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิแสดงจํานวนผูสมัครงาน ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน 
ป 2538-2542
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34.91 41.5951.4944.6563.99
26.16

47.28

202.10

41.84
13.11

0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00

2538 2539 2540 2541 2542ป (พ.ศ.)

จํา
นว
น(ร
อย
ละ

)

ตอผูสมัครงาน
ตอตําแหนงงานวาง



การใชพ้ืนท่ีและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร
  การใชพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12,566,911 ไร  จากขอมูล ป 2538  สวนใหญเปนพ้ืนท่ี
ปาไม (ท่ีมีสภาพเปนปา) 8,895,312 ไร (70.78%) พื้นที่เพื่อการเกษตร 1,337,658 ไร (10.6 5%) ท่ีเหลือเปนพ้ืน
ท่ีไมไดจํ าแนก 2,333,941 ไร (18.57%)
  การถือครองที่ดินทางการเกษตร  สวนใหญพื้นที่เกษตร เปนของเกษตรกรเอง 944,094 ไร (70.58%)
และยังเปนกรรมสิทธิของตนเองโดยสมบูรณ (ไมไดจํ านอง/ขายฝาก) 833,551 ไร (62.32%) ไดจํ านอง/ขายฝาก
ไวแลว 110,543 ไร (8.26%) ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีของคนอ่ืน 393,564 ไร (29.42%) สวนใหญเปนพ้ืนท่ีไดทํ าฟรี
203,096 ไร (15.18%) เชาผูอื่น 189,671 ไร (14.18%) รับจํ านอง 797 ไร(0.06%)
 การออกเอกสารสิทธ ิ ป 2542  มีพ้ืนท่ีออกเอกสารสิทธิแลว  1,470,798 ไร  (11.70% ของพ้ืนท่ี
จังหวัด) เปนเอกสารสิทธิประเภทโฉนด 909,836 ไร  2 งาน 4  ตร.วา ( 61.86%) และเปนเอกสารสิทธิ นส. 3ก
297,337 ไร 1 งาน 30 ตร.วา (20.22%)  เปนเอกสารสิทธ ินส.3  235,522 ไร 2 งาน 8 วา (16.01%)  เปนใบจอง
28,102 ไร 64 วา (1.91 %)

แผนภูมิแสดงการใชพื้นที่ ป 2538
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ที่มา : สํ านักงานเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 จังหวัดเชียงใหม

ที่มา : สํ านักงานเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
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ที่มา : สํ านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิแสดง การออกเอกสารสิทธิ ป 2542
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พืชเศรษฐกิจของจังหวัด
  พืชเศรษฐกิจที่สํ าคัญของจังหวัดเชียงใหม  ที่มีการเพาะปลูกมาก 3 ชนิด  ไดแก
 1. ขาวนาป  จากสถิติการเพาะปลูก ป 2538-2542  พบวา ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน กลาวคือ
ในป 2542  ผลผลิต 255,242 ตัน  เพิ่มขึ้นจากป 2541  เปนจ ํานวน  3,304  ตัน  คิดเปนรอยละ  1.31  โดยมี
เนื้อที่เพาะปลูกในป 2542   เปนจ ํานวน  482,590  ไร   เพิ่มขึ้นจากป 2541  เปนจ ํานวน  929ไร  หรือคิดเปน
รอยละ 0.19
  2. ลํ าไย  จากสถิติการเพาะปลูก ในป 2538-2542  ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไมแนนอน  โดยในป 2538-2540
ผลผลิตมีแนวโนมสูงข้ึนรอยละ 36.64 และ 4.58 ตามลํ าดับ  แตในป 2541 ผลผลิตลดลงรอยละ 92.44  และ ในป 2542
ผลิตได  จํ านวน  56,197  ตัน  เพิ่มขึ้นจากป 2541  จํ านวน  48,858  ตัน  คิดเปนรอยละ  665.73   โดยมีเนื้อที่เพาะปลูก
ในป 2542  เปนจ ํานวน 102,924 ไร  เพิ่มขึ้นจากป 2541  เปนจ ํานวน 3,027  หรือ คิดเปนรอยละ 3.03
  3. ถั่วเหลือง   จากสถิติการเพาะปลูก  ป 2538-2542  ปริมาณผลผลิตมีแนวโนมไมแนนอน ในป 2538-2539  ผลผลิตมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 1.46  และในป 2540-2542 มีแนวโนมลดลง  โดยในป 2542  ผลิตไดจ ํานวน 25,938  ตัน  ลดลงจากป
2541  จํ านวน 240  ตัน  หรือรอยละ 0.92  โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในป 2542  เปนจ ํานวน  107,160 ไร  ลดลงจากป 2541  จํ านวน
2,103  ไร  หรือรอยละ  1.92

ที่มา : สํ านักงานเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 จังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิแสดงแนวโนมเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาป ลําไย ถ่ัวเหลือง ป 2538-2542
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ที่มา : สํ านักงานเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 13 จังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิแสดงแนวโนมผลผลิตขาวนาป ลําไย ถ่ัวเหลือง ป 2538-2542

255,242247,278220,595 251,938247,635

56,197
7,339

97,01890,73756,705

25,938
26,17829,57329,00827,864

-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

2538 2539 2540 2541 2542
ป (พ.ศ.)

ผล
ผล
ิต(ต
ัน) ขาวนาป

ลําไย
ถ่ัวเหลือง



สหกรณ  การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถิ่น
สหกรณ

จังหวัดเชียงใหม  มีสหกรณท้ังส้ิน  195 สหกรณ  สมาชกิ  259,417  คน  เปน สหกรณการเกษตร
98  แหง (50.26 %)  สมาชกิ  158,150  คน (60.96%)  และเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร  97 สหกรณ
( 49.74%)  สมาชกิ  101,267  คน (39.04%)  ซึ่งจ ําแนกตามประเภทโดยเรียงตามลํ าดับ ดังนี้
สหกรณภาคการเกษตร

สหกรณการเกษตร  90  สหกรณ  สมาชกิ    148,716  คน
สหกรณการประมง    1  สหกรณ  สมาชกิ              80  คน
สหกรณนิคม             7  สหกรณ   สมาชกิ        9,354  คน

สหกรณนอกภาคการเกษตร
สหกรณออมทรัพย  52  สหกรณ  สมาชกิ      46,381  คน
สหกรณรานคา        11  สหกรณ  สมาชกิ      42,304  คน
สหกรณบริการ       34  สหกรณ  สมาชกิ       12,582  คน

การรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน
กระทรวงมหาดไทยมุงพัฒนาชนบท  เพื่อยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

โดยสงเสริมการใชแหลงเงินทุนในทองถิ่น  สํ าหรับการประกอบอาชีพ  พัฒนาการลงทุน  การผลิตและการตลาด
ตลอดจนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจในหมูบาน  โดยการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน  ซึ่งไดดํ าเนินการใน
จังหวัดเชียงใหมดังนี้

1. จัดตั้งกลุมอาชีพ      416  กลุม   สมาชกิ  9,773  คน
- กลุมอาชีพเยาวชน      18 กลุม   สมาชกิ       290 คน
- กลุมอาชีพสตรี         138 กลุม   สมาชกิ   3,968  คน
 - กลุมอาชีพท่ัวไป       260 กลุม   สมาชกิ  5,515  คน

2. จัดตั้งกลุมออมทรัพย             246  กลุม  สมาชกิ 17,939  คน  เงนิสะสม  26,121,032 บาท
3. จัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดในเขตตํ าบล  4  แหง
4. จัดตั้งยุงฉาง        -     แหง
5. จัดตั้งธนาคารขาว   195  แหง

ที่มา  :  1. ขอมลูสหกรณ  สํ านักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
          2.  ขอมูลการรวมกลุมและแหลงเงินทุนในทองถ่ิน  จากสํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม



ถนน
  ในป  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสํ านัก
งานเรงรัดพัฒนาชนบท  และสํ านักงานโยธาธิการ  สํ านักทางหลวงที ่1 (เชียงใหม)รวมทั้งสิ้น  3,647.06  กม.
เปนถนนในความรับผิดชอบของสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  868.775  กม.  และสํ านักงานโยธิการ
881.816  กม.  สํ านักทางหลวงที ่1 (เชียงใหม)  1,896.473 กม. ถนนดังกลาวสวนใหญเปนถนนลาดยาง
2,716.766 กม. (74.49%) นอกน้ันเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  535.27 กม.  (14.68%) และถนนลูกรัง
395.028 กม.(10.83%)

ตารางแสดงระยะทางถนนของจังหวัด  จํ าแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร
รายละเอียด ก.ม. %

ระยะทางถนนที่อยูมนความรับผิดชอบของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 868.775 100.00
ลูกรัง 249.583 28.73
ลาดยาง 592.463 68.19
คอนกรีตเสริมเหล็ก 26.729 3.08
ระยะทางถนนที่อยูมนความรับผิดชอบของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด 881.816 100.00
ลูกรัง 0 0.00
ลาดยาง 528.374 59.92
คอนกรีตเสริมเหล็ก 353.442 40.08
ระยะทางถนนท่ีอยูมนความรับผิดชอบของสํานักทางหลวงท่ี 1 1,896.473 100.00
ลูกรัง 145.445    7.67
ลาดยาง 1,595.929 84.15
คอนกรีตเสริมเหล็ก 155.099    8.18
รวมระยะทางถนนทั้งหมด(สนง.เรงรัดพัฒนาชนบท/สนง.โยธาธิการ/สน.ทล. 1) 3,647.06   100.00
ลูกรัง 395.028    10.83
ลาดยาง 2,716.766 74.49
คอนกรีตเสริมเหล็ก 535.27      14.68

ที่มา  : สํ านักงานโยธาธิการจังหวัดเชียงใหม
                     : สํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดเชียงใหม

 : สํ านักทางหลวงที ่1 (เชียงใหม)



แหลงนํ้ า
1. น้ํ าอุปโภคบริโภค
  ป  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีประชากรในเขตเมือง  445,631  คน  และในเขตชนบท   1,002,917 คน
มีความตองการนํ้ ากนิน้ํ าใช  ในเขตเมืองและชนบทประมาณ  91,354,355  ลิตร  และ 50,145,850  ลิตร ตาม
ลํ าดับ
2.  น้ํ าเพื่อการเกษตร
  แหลงน้ํ าที่ประชาชนจังหวัดเชียงใหมใชเพื่อการเกษตร  ประกอบดวย แมนํ ้า  หวย  ลํ าธาร  คลอง
2,119 สาย  หนอง บึง 1,316 แหง  บอบาดาล 3,190 บอ  บอน้ํ าตื้น 65,069 บอ  สระ 1,686 แหง แหลงน้ํ า
ในไรนา 692 บอ  (ที่มา : สํ านักงานเกษตรและ สหกรณจังหวัดเชียงใหม)
3. ระบบน้ํ าประปา
  3.1  ประปาในเขตชนบท  มีจ ํานวนหมูบานที่มีนํ้ าประปาใช  1,277  หมูบาน  ไมมีน้ํ าประปาใช  383
หมูบาน  คิดเปนรอยละ  76.93  และ 23.07  ของหมูบานทั้งหมดในเขตชนบท ตามลํ าดับ (จากขอมูล กชช.2ค ป
2542)
 3.2  ประปาในเขตเมือง ป 2542  จังหวัดเชียงใหมมีที่ท ําการประปา จํ านวน 6 แหง  ซึ่งจ ําหนายน้ํ าใน
เขต   เทศบาลและสุขาภิบาล  มีผูใชนํ้ า  57,944  ราย  เพิ่มขึ้นจาก ป 2541  จํ านวน  1,386 ราย (รอยละ 2.45
ปริมาณน้ํ าผลิต  24,176,783  ลบ.ม.
4.แหลงน้ํ าธรรมชาติ
 จังหวัดเชียงใหม มีแหลงนํ ้าธรรมชาติที่สํ าคัญ คือ แมนํ ้าปง  มีแมนํ้ า  หวย  ลํ าธาร  คลอง  2,119 สาย
ซึ่งในจ ํานวนน้ี  มีที่ใชงานไดในฤดูแลง  1,526  สาย  มีสระ หนอง บึง 139  แหง  ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง
128  แหง   มีนํ ้าพ ุ น้ํ าซับ  46  แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง  44  แหง  และอ่ืน ๆ 193  แหง  ที่มีสภาพใช
งานไดในฤดูแลง  186  แหง
 5.  แหลงน้ํ าชลประทาน
  แหลงน้ํ าชลประทานที่มีอยูในจังหวัด  ประกอบดวยแหลงนํ ้าตามโครงการขนาดใหญ  ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ  โครงการของศูนยบริการเกษตรกรเคล่ือนที่  โครงการ
พัฒนาแหลงน้ํ าในระดับไรนา และอ่ืน ๆ  ท่ีสรางเสร็จแลว 4,063 โครงการ  สามารถเก็บกักนํ ้าได 673.451
ลาน ลบ.ม.  และมีพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 1,437,518 ไร หรือรอยละ 107.46 ของพ้ืนท่ีถือครอง
ทางการเกษตรของจังหวัด 1,337,658  ไร จากป 2538
6.  สถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟา
  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  ไดดํ าเนินการจัดตั้งสถานีสูบนํ ้าดวยไฟฟาในจังหวัดเชียงใหม จนถึง
ส้ินปงบประมาณ  2542  จํ านวน  59  สถานี  พื้นที่โครงการ 103,845  ไร  เพ่ือประโยชนในดานเกษตรกรรมและ
ขจัดปญหาความแหงแลง  ของพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทาน
7.  สรุปพ้ืนท่ีและจํ านวนราษฎรที่ประสบภัยแลง  ป 2543
  ป 2543  จังหวัดเชียงใหม  มีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลง 191  หมูบาน  47  ตํ าบล  13  อํ าเภอ  2  กิ่งอํ าเภอ
และมีราษฎรเดือดรอน  93,193  คน   28,095  ครัวเรือน  ลดลงจากปท่ีแลว  145,514 คน  36,015 ครัวเรือน
หรือ รอยละ 60.96



ตารางแสดงโครงการชลประทานทั้งหมดในเขตจังหวัดเชียงใหม
โครงการ จํานวนโครงการ เก็บน้ํา พ้ืนท่ีชลประทานไดรับ คิดเปนรอยละของพ้ืนท่ี

(ลาน ลบ.ม.) ประโยชน (ไร) ถือครองทางการเกษตร
โครงการขนาดใหญ 4 528 423,000 31.62
โครงการขนาดกลาง 12 67.277 67,746 5.06
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราช- 270 58.528 232,860 17.41
      ดําร(ิเฉพาะในสวนของ กปร.)
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 248 11.07 339,697 25.39
โครงการศูนยบริการเกษตรกรเคลื่อนท่ี 597 5 365,165 27.3
โครงการแหลงน้ําในไรนา 2,932 3.576 9,050 0.68

รวม 4,063 673.451 1,437,518 107.46

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม
ตารางแสดงท่ีต้ังและสถานีสูบน้ํ าดวยไฟฟาของจังหวัดสะสมถึงป  2542



ลําดับท่ี ชื่อสถานี แหลงน้ํา ตําบล อาํเภอ พ้ืนท่ีโครงการ(ไร)
1 ฝงหมิน่แมแตะ ฝาง เชียงดาว เชียงดาว 2,500                    
2 ทาตอน กก ทาตอน แมอาย 2,500                    
3 เจียง แมแจม ชางเติ่ง แมแจม 3,000                    
4 จอมทอง ปง ดอยนอย จอมทอง 2,000                    
5 แควมะกอก 1 ปง ฮอด ฮอด 1,500                    
6 หวยมวง ฝาง แมงอน ก่ิง อ.ไชยปราการ 5,800                    
7 คายใน ฝาง แมนาวาง แมอาย 3,800                    
8 แควมะกอก 2 ปง ฮอด ฮอด 650                       
9 หนองดัน ปง แมสอย จอมทอง 1,300                    
10 แมตืนนอย 1 ตืน แมตืน อมกอย 500                       
11 แมตืนนอย 2 ตืน แมตืน อมกอย 500                       
12 แทนดอกไม ปง สบเต๊ียะ จอมทอง 2,500                    
13 ดอน ปง เชยีงดาว เชยีงดาว 1,000                    
14 พราวหนุม แมแจม ชางเติ่ง แมแจม 600                       
15 สบทาง-ผาแตน ปง หางดง ฮอด 2,000                    
16 ทุงโปง ปง บานตาล ฮอด 3,000                    
17 หวยทราย ปง บานแปะ จอมทอง 3,000                    
18 สบแปะ ปง บานแปะ จอมทอง 900                       
19 หนองหาย(วังดิน) กก ชวงเปา จอมทอง 1,000                    



ลําดับท่ี ชื่อสถานี แหลงน้ํา ตําบล อาํเภอ พ้ืนท่ีโครงการ(ไร)
20 ทามะแกง กก ทาตอน แมอาย 800                      
21 วงัหมอ ปง บานแอน ดอยเตา 3,600                   
22 ดงหลกัหม่ืน ฝาง เวียง ฝาง 3,000                   
23 แทนคํา ปง บานหลวง จอมทอง 3,000                   
24 ทุงหลวง-หวยชมพู แมแตง แมแตง แมแตง 1,000                   
25 ดอยหลอ ปง ดอยหลอ จอมทอง 3,000                   
26 ทาหลุก-วังปาน ปง สบเตี๊ยะ จอมทอง 2,000                   
27 ดะนาอัน ปง สบเตี๊ยะ จอมทอง 1,000                   
28 โรงวัว ปง แมสอย ดอยเตา 1,300                   
29 ดงคํา ปง ฮอด ฮอด 2,500                   
30 ใหมสารภี ปง แมสอย ดอยเตา 1,400                   
31 หลวง แมตืน ยางเปยง อมกอย 500                      
32 น้ําลัด แมยะ บานหลวง จอมทอง 600                      
33 สันตันปน แมตืน ยางเปยง อมกอย 600                      
34 หวยมะควัด ปง แมสอย จอมทอง 2,500                   
35 เหลาบวย ปง มะขามหลวง จอมทอง 3,000                   
36 เดน ปง นาคอเรือ ฮอด 3,000                   
37 นาคอเรือ ปง นาคอเรือ ฮอด 1,700                   
38 เดนผาคั่น ปง บานตาล ฮอด 1,500                   



ลําดับท่ี ช่ือสถานี แหลงน้ํา ตําบล อาํเภอ พ้ืนท่ีโครงการ(ไร)
39       วังตวง แมแจม บานแปะ จอมทอง 1,500                  
40       หวยมวง ปง สบเตี๊ยะ จอมทอง 1,500                  
41       สบแปะ(ฝงซาย) ปง แมสอย จอมทอง 1,500                  
42       หวยโจ ปง ดอยหลอ จอมทอง 1,500                  
43       ทุงหมากหนุม ปง สบเตี๊ยะ จอมทอง 1,500                  
44       แปลง(5) ปง ทาเดื่อ ดอยเตา 1,500                  
45       ใหมสวรรค แมวาง บานกาด กง อ.แมวาง 1,500                  
46       หนองคนั(2) ปง แมสรวย จอมทอง 1,500                  
47       ดอยนอย ปง ดอยหลอ จอมทอง 1,500                  
48       สบแจม(ฝงซาย) ปง บานแปะ จอมทอง 1,500                  
49       หวยน้ําดิบ ปง ขวงเปา จอมทอง 1,500                  
50       ทากอมวง ปง บานแปะ จอมทอง 640                      
51       สันตนมวง แมตนื แมตนื อมกอย 500                      
52       ดง แมตนื อมกอย อมกอย 1,500                  
53       หนองอาบชาง ปง สบเตี๊ยะ จอมทอง 1,500                  
54       หวยมวง (2) ปง สบเตี๊ยะ จอมทอง 1,500                  
55       แอนใหม(ดงถาน) เขือ่นภมูิพล บานแอน ดอยเตา 1,500                  
56       แควมะกอก 3 ปง ฮอด ฮอด 1,500                  
57       นอย อางฯภูมิพล บงตนั ดอยเตา 1,500                  
58       หวยสม อางฯภูมิพล ทาเด่ือ ดอยเตา 1,500                  
59       หวยโจ-หนองผา ปง ดอยหลอ กิง่ดอยหลอ 1,655                  

ที่มา  :  ศูนยบริการโครงการสูบนํ้ าดวยไฟฟาจังหวัดเชียงใหม



การไฟฟา
จังหวัดเชียงใหม  มีจ ํานวนการไฟฟาทั้งหมด  31  แหง  กระแสไฟฟาทีใชท้ังส้ิน  1,173.639  ลาน

หนวย  และมีจํ านวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น  400,838  ราย
ตารางแสดง ไฟฟา  ป  2542

ลําดับท่ี อาํเภอ ราย ลานหนวย กว.ชม. จํานวนการไฟฟา (แหง)
1 เมอืง 88,331              672.323                1                                     
2 สารภี 16,071              33.640                  1                                     
3 สันทราย 26,582              82.694                  2                                     
4 พราว 13,906              11.558                  1                                     
5 สันกําแพง 23,209              45.271                  1                                     
6 แมรมิ 18,530              49.843                  2                                     
7 แมแตง 19,493              22.771                  3                                     
8 เชียงดาว 13,579              14.334                  2                                     
9 สะเมิง 4,140                3.196                    1                                     
10 ดอยสะเก็ด 20,394              32.012                  1                                     
11 ฝาง 26,763              39.637                  2                                     
12 แมอาย 11,311              12.377                  1                                     
13 สันปาตอง 31,263              39.807                  1                                     
14 หางดง 21,180              40.550                  1                                     
15 จอมทอง 11,250              19.122                  2                                     
16 ฮอด 13,444              13.747                  2                                     
17 แมแจม 5,374                3.905                    1                                     
18 อมกอย 3,288                2.463                    1                                     
19 ดอยเตา 6,519                4.885                    1                                     
20 เวียงแหง 3,619                3.001                    1                                     
21 ไชยปราการ 9,573                9.927                    1                                     
22 กิง่อ.ดอยหลอ 9,265                12.375                  1                                     
23 กิง่อ.แมออน 3,754                4.200                    1                                     

รวม 400,838            1,173.638            31                                   

ที่มา :  กองประมวลผล  การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม



โทรศัพท
จังหวัดเชียงใหม  ในป  2542  มีจ ํานวนเลขหมายโทรศัพททั้งสิ้น  93,211  เลขหมาย  เปนเลขหมายที่

มีผูเชา  73,976  เลขหมาย  ในจํ านวนน้ี  บานเปนประเภทของผูเชาที่เชาเลขหมายมากที่สุด  รองลงมา  ไดแก
ธุรกิจ  สาธารณะ  ราชการ    และ ท.ศ.ท  ตามลํ าดับ  และจํ านวนเลขหมายที่มีผูเชาตอประชากรพันคน  คิดเปน
อัตราสวน  47 เลขหมาย : ประชากร 1,000 คน

ตารางแสดงบริการโทรศัพทในจังหวัดเชียงใหม  ป 2534-2542

รวม ราชการ บาน ธุรกิจ ท.ศ.ท. สาธารณะ
2534 54,888 38,809 1,521 28,572 7,561 342 813
2535 61,272 48,896 1,789 35,642 10,056 377 1,032
2536 69,144 58,966 2,093 43,549 11,658 487 1,179
2537 69,314 65,966 2,288 49,886 11,927 601 1,264
2538 70,314 65,922 2,478 49,231 12,000 632 1,581
2539 71,474 66,011 2,583 48,563 11,936 738 2,191
2540 75,186 66,426 2,758 48,456 11,942 720 2,550
2541 89,969 69,134 2,944 50,736 11,843 767 2,844
2542 93,211 73,976 3,166 54,140 12,022 899 3,749

จํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชา
จํานวนเลขหมายท่ีมีป

ที่มา :  กองสถิติและรายงาน  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย



แหลงทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวที่สํ าคัญ  ดังนี้

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและศาสนสถาน
ไดแก พระตํ าหนักภูพงคราชนิเวศน วัดเจ็ด

ยอด อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย พระธาตุดอยสุเทพ วัด
พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระสิงห  วัดสวนดอก  วัด
เชียงมั่น  วัดเจดียหลวง  วัดพระธาตุเมืองงาม  พระ
ธาตุดอยเกิ้ง
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม

ไดแก ศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม หมูบานทํ า
น้ํ าตน หรือคนโทใสน้ํ าของชาวเหนือ สันก ําแพง บอ
สราง หมูบานทํ าเคร่ืองเงิน โรงงานทํ าเครื่องเคลือบ
ดินเผาสังคโลก หมูบานทอผาซิ้นตีนจก หมูบาน
หัตถกรรมบานถวาย หมูบานหัตถกรรมเหมืองกุง โรง
งานท ําเครื่องเขิน
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ

ไดแก น้ํ าตกหวยแกว น้ํ าตกแมยะ โปง
เดือดที่ปาแป อุทยานแหงชาติหวยนํ ้าดัง ดอยอาง
ขาง ถํ ้าเชียงดาว น้ํ าตกแมกลาง อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท น้ํ าตกวชิรธาร(ตาดฆองโยง) น้ํ าตกแม
ปาน น้ํ าตกทรายเหลือง  น้ํ าตกสิริภูม ิ น้ํ าตกหมอก
ฟา  น้ํ าตกแมยิ้ม  น้ํ าตกมอนหินไหล   ดอยสามหมื่น
น้ํ าพุรอนสันกํ าแพง  รุงอรุณน้ํ าพุรอน  อางเก็บนํ ้า
โครงการชลประทานเข่ือนแมงัด-สมบูรณชล น้ํ าพุ
รอนเทพพนม  สถานีโครงการหลวงอินทนนท  ทะเล
สาบดอยเตา  ศูนยศึกษาการพัฒนาหอยฮองไคร บอ
น้ํ ารอนฝาง  น้ํ าตกแมสา น้ํ าตกตาดหมอก  ปางชาง
แมสา  และโปงแยง  สวนพฤกษศาสตรสมเดจ็พระ
นางเจาสิริกิติ์  อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธ
สัตวปาดอยสุเทพ-ปุย  อุทยานแหงชาติและเขต
รักษาพันธุสัตวออบหลวง  อุทยานแหงชาติและเขต
รักษาพันธสัตวปาเลา-แมแสะ  อุทยานแหงชาติและ
เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว  อุทยานแหงชาติและ
เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย



แผนที่แสดงแหลงทองเที่ยวที่ส ําคัญของจังหวัด



อาชญากรรม  และยาเสพติด
อาชญากรรม
  จากการพิจารณากลุมความผิดในคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ  ในรอบป  2542  ของจังหวัดเชียงใหม  มีคดี
เกิดขึ้น  132  ราย  จับกุมได  54  ราย  คิดเปนอัตราคดีที่เกิดขึ้น  8.32 คดีตอประชากรแสนคน   สวนรายละเอียดของกลุม
ความผิดตาง ๆ มีดังนี้

ตารางแสดงสถิติคดีอาชญากรรมกลุมความผิด การเกิดและการจับกุม ป 2542
กลุมความผิด เกิด จับ อัตราคดี การจับกุม (%)

คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 132         54           8.32 40.91
คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย เพศ 613         482         38.62 78.63
คดีประทุษรายตอทรัพย 1,446      904         91.09 62.52
คดีที่นาสนใจ 1,489      798         93.80 53.59
คดีที่รัฐเปนผูเสียหาย  7,878   

แผนภูมิแสดง สถิติคดีอาชญากรรม ป 2542
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ยาเสพติด
  ในป  2542  จังหวัดเชียงใหม  การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  6,339  คดี    และจับกุมผูตองหาได  6,778
คน  ประเภทยาเสพติดที่จับกุมไดมากที่สุด คือ  แอมเฟตามีน  (67.77% ของคดีทั้งหมด)    รองลงมาคือ เฮโรอีน  กัญชา และ
ฝน   ตามลํ าดับ

ตารางแสดงสถิติการจับกุมคดียาเสพติด  แตละประเภท ป 2542

จํานวน รอยละ
1. แอมเฟตามีน 4,300 210.27 4,690
2. เฮโรอีน 890 43.52 921
3. กัญชาแหง 470 22.98 470
4.  ฝน 423 20.68 421
5. สารระเหย 256 12.52 261
6. น้ํายาเคมี 6 0.29 7
7. กัญชาสด 0 0.00 0
8. มอฟน 0 0.00 0
9. ยาเค /ยาอี 0 0.00 0

รวม 2,045 100 2,080

*คดีประเภท *ผูตองหา (คน)

ที่มา : สํ านักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ

แผนภูมิแสดง  สถิติที่เกิดจากยาเสพติดและการจับกุม ป 2542
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* คดี  และ * ผูตองหา  เปนจ ํานวนคดีและจ ํานวนผูตองหา จํ าแนกตามชนิดของกลาง
ผลรวมจึงมจี ํานวนมาก  จํ านวนคดีและผูตองหาที่กระทํ าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งหมด เพราะใน 1 คด ีที่จับกุมได อาจจะมีชนิดของกลางหลายประเภทที่จับกุมได



การศึกษา
  ในป  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีสถานศึกษารวมทั้งส้ิน 2,428 แหง มี ครู/อาจารย 21,313 คน  และ
นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 459,672 คน  ซึ่งอัตราสวนครู/อาจารย  ตอนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  เปน 1 : 22  โดย
แยกการศึกษาออกเปน  2  ระบบ  ดังนี้
  1.  การศึกษาในระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา 1,217 แหง  ครู/อาจารย  19,797 คน  นักเรียน  นิสิต
นักศึกษา 417,242 คน  คิดเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1 : 21
  2.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  มีสถานศึกษา 1,211 แหง  ครู/อาจารย  1,516 คน  นักเรียน  นิสิต
นักศึกษา  42,430  คิดเปนอัตราสวนคร/ูอาจารย ตอนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาเปน 1 : 28
  จากขอมูล จปฐ ป 2542  พบวา  จังหวัดเชียงใหมมีเด็กในชนบทอายุครบเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
102,745 คน  ไดเขาเรียน  98,480 คน (95.85%) ซึ่งไมผานเกณฑ จปฐ. ที่ก ําหนดไว (ก ําหนด 100%) และมีเด็ก
จบการศึกษาภาคบังคับ  20,904 คน  ไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษา  18,752 คน (89.71%) ซึ่งไมผานเกณฑที่
ก ําหนดไว (ก ําหนด 98%)
  และจากขอมูลการส ํามะโนประชากร และการเคหะของส ํานักงานสถิติแหงชาติ  ป 2513, 2523, 2533
พบวาประชากรอายุ  6 ปข้ึนไป  มีแนวโนมอานออกเขียนไดมากขึ้น  โดยในป 2533  มีผูอานไมออกเขียนไมได
รอยละ 14.39  หรือ 179,420 คน
  สํ าหรับประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป  มีแนวโนมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากข้ึน  โดยในป 2533
ประชากรสวนใหญไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอยละ 77.54 (780,369 คน)  รองลงมาระดับมัธยม
ศึกษารอยละ 15.81 (189,133 คน)  ระดับมหาวิทยาลัย รอยละ  18.67 (233,113 คน)

แผนภูมิแสดงแนวโนมการอานออกเขียนไดและอานไมออกเขียนไมไดของประชากร 
ป 2513-2533
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ศาสนา
ในป  2542  จังหวัดเชียงใหม  มีพุทธศาสนิกชน  1,225,489  คน  (รอยละ 86.29 ) จํ านวนวัด  1,289

แหง  อิสลาม  43,252 คน (รอยละ 3.05) จํ านวนมัสยิด  14 แหง  คริสต  144,204  คน  (รอยละ 10.15) จํ านวน
โบสถ  163   พราหมณ, ฮินดู, ซิกส และอ่ืน ๆ 7,198 คน (รอยละ 0.51)

ที่มา : สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิแสดงจํานวนศาสนิกชน ป 2542
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ขนบธรรมเนียมประเพณ ี วัฒนธรรม  และการละเลนพื้นเมืองประจ ําจังหวัด
  จังหวัดเชียงใหม  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสํ าคัญ  ท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน  คือ
  1. งานเทศกาลรมบอสราง  จัดประมาณเดือนมกราคม  เปนงานที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ  และพัฒนาศิลป
หัตถกรรมการท ํารมใหคงอยูตลอดไป
  2. งานมหกรรมไมดอกไมประดับ  จะจัดวันศุกร  เสาร  และอาทิตยแรกของเดือนกุมภาพันธ  เปนงานที่
จัดขึ้น  เพื่อกระตุนใหประชาชนปลูกไมดอก  ไมประดับ  เพิ่มมากขึ้น  ในงานจะมีการประกวดไมดอก  ไมประดับ
การตกแตงสวน  มีขบวนแห  และประกวดรถบุปผชาต ิ นอกจากนี้ยังมีการประกวดนางงามบุปผาชาติ
   3. ประเพณีสงกรานต  จัดขึ้นระหวางวันที่ 13- 15 เมษายน  (อาจถึง 18 เมษายน )  มีการจุดประทัด
ยิงปน  เพ่ือขับไลเสนียดจัญไรใหไปกับปเกา  มีการท ําบุญถวายพระ  กอพระเจดียทราย  การรดนํ ้าด ําหัว

 4. ประเพณีข้ึนขันดอกอินทขิล  จะจัดวันแรม 13  คํ่ า  เดือน 8  ถึงวันขึ้น 4 คํ่ า  เดือน 9  เปนประเพณีท่ี
จัดพิธีกรรม เกี่ยวกับบูชาสักการะพระพุทธรูป
 5. งานประเพณียี่เปง  จะจัดวันขึ้น 13 คํ่ า แรม 1 คํ่ า เดือนยี่เปงเหนือ  (เดือน 12 ประมาณเดือน
พฤศจิกายน) ก็คือประเพณีลอยกระทง  จะมีการถือศีลฟงธรรม  และทํ าบุญเลี้ยงพระ ปลอยโคมลอย  เพื่อเปน
การบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค  มีการจุดดอกไมไฟ  ประกวดกระทง  ขบวนแหนางนพมาศ ฯลฯ



การพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยใหความสํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน  เพื่อสงเสริมและยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนใหสูงขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการปกครอง  โดยใหการศึกษา และพัฒนาขบวนการเรียนรู
ของประชาชน  พัฒนาองคกรอาสาสมัคร  และผูนํ าทองถิ่น  พัฒนาระบบรูปแบบและพัฒนาชมุชน  ซึ่งไดดํ าเนิน
การในจังหวัดเชียงใหม  ดังนี้

1.  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก  410  แหง  มีเด็กเขารับการอบรมเลี้ยงดู   10,996  คน  และเด็กเล็กที่ไดรับ
การพัฒนานอกศูนย  105 คน

2.  จัดตั้งศูนยเยาวชนต ําบล  190  แหง  สมาชิกนอกระบบ  6,562  คน  ในระบบ  5,210  คน
3.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาง ๆรวม  2,022 คณะ
      - คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด           1  คณะ
      - คณะกรรมการพัฒนาสตรีอํ าเภอ          24  คณะ
      - คณะกรรมการพัฒนาสตรีต ําบล         191  คณะ
      - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน   1,806  คณะ
4. จัดใหมีอาสาสมัคร  โดยมีผูนํ าอาสาพัฒนาชุมชน  378  คน  และอาสาพัฒนาชุมชน  3,256  คน
5. จัดตั้งศูนยพัฒนาต ําบล  เดิมมีศูนยพัฒนาต ําบล  แตปจจุบันเปนท่ีทํ าการ อบต.

ที่มา :  สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม



การสาธารณสุข
ในป 2542  จังหวัดเชียงใหมมีจ ํานวนสถานพยาบาลแผนปจจุบัน  ทีมีเตียงรับผูปวยไวคางคืน  ท้ังส้ิน

47  แหง  จํ านวนเตียง  6,796  เตียง  ในจํ านวนน้ี  เปนสถานพยาบาลที่สังกัด  กระทรวงสาธารณสุข  26  แหง
จํ านวน  2,541  เตียง  สังกัดกระทรวงอื่น 5 แหง จํ านวน 2,459 เตียง  เอกชน 16 แหง  จํ านวน 1,796 เตียง

สวนบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีสํ าคัญ  คือ  แพทยและพยาบาลน้ัน  มีจ ํานวนแพทย  815  คน  คิดเปน
อัตราสวนแพทย : ประชากร  เทากับ  1: 1,743

สํ าหรับพยาบาล  เปนพยาบาลวิชาชีพ  3,172 คน พยาบาลเทคนิค 699 คน  รวมเปน 3,871 คน คิด
เปนอัตราสวนพยาบาล : ประชากร  เทากับ  1 : 500 , 1 : 2,267

แผนภูมิแสดงจํานวนสถานพยาบาลและเตียง ป 2542

16526

1,796

2,4592,541

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอืน่ เอกชน

จํา
นว
น (
แห
ง/เตี
ยง

)

สถานพยาบาล
จํานวนเตียง

แผนภูมิแสดงจํานวนแพทยและพยาบาล ป 2542
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลการพัฒนาชนบท ป 2542 คณุภาพชวีิตในระดับหมูบานของคนจังหวัด เชียงใหม   อยูในระดับ

"ปานกลาง"  ทั้งจังหวัดมีหมูบานชนบท 1,670 หมูบาน  สวนใหญเปนหมูบานกาวหนา (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3)
982 หมูบาน คิดเปนรอยละ58.8   ของหมูบานชนบท  และหมูบานพัฒนาปานกลาง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2)
550  หมูบาน คิดเปนรอยละ   32.94  และยังมีหมูบานลาหลัง (หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1) ที่ตองใหความสํ าคัญใน
การพัฒนาตอไปเปนพิเศษ   138   หมูบาน  (รอยละ  8.26)

ตารางแสดงสภาพปญหาจ ําแนกตามเคร่ืองช้ีวัด (จํ าแนก  1,670  หมูบาน)

ตั ว ช้ีวัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไม ได /
มาก ปานกลาง นอย /ไม มี ไม มีขอ มูล

(1)  กลุมสภาพพ้ืนฐาน
         1. เอกสารสิทธิ์ 3 6 3          8 8            1 ,215       4                      
         2. การมีไฟฟาใช 15 5          17 7          1 ,338       -                   
         3. การคมนาคม 18 9          17 0          1 ,300       1 1                    
         4. สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 5 2 4          3 8 5          2 4 0          5 21                  
(2)  กลุมผลผลิตรายได  และการมีงานทํา
         5. การประกอบธุรกิจในหมูบาน 7 2 3          4 9 3          4 5 4          -                   
         6. การประกอบอาชีพ และการมีงานทํ 2 8 2          2 3 4          1 ,080       7 4                    
         7. อัตราคาจาง 4 5 4          1 ,011      18 6          1 9                    
        8. ผลผลิตจากการทํานา 15 8          216          8 61          4 3 5                  
        9. ผลผลิตจากการทําไร 3 6 7          215          2 51          8 3 7                  
        10. การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 8 4            1 1            1 2            1 ,563               
        11. การอพยพหางานทํา 6 5 0          3 9 8          5 7 8          4 4                    
        12. การรวมตัวของเกษตรกร 3 8 2          7 9 8          315          17 5                  
        13. การทําการเกษตรฤดูแลง 6 5 3          2 91          3 0 2          4 2 4                  
(3)  กลุมสาธารณสุขและการอนามัย
        14. การคุมครองดานการบริโภคยา 1 2 3          14 7          1 ,130       2 7 0                  
        15. การปองกันโรคติดตอ 7 3            2 3 6          1 ,361       -                   
        16. สุขภาพจิต 4 4 3          1 ,109      118          -                   
        17. การอนามัยสิ่งแวดลอม 12 8          216          1 ,315       1 1                    
        18. การอาชีวอนามัย 17 0          3 0 8          1 ,192       -                   
        19. การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 7 7            19 4          1 ,391       8                      
        20. การวางแผนครอบครัว 1 ,670               

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ตัวชี้วัด (1) (2) (3) คิดเกณฑไมได/
มาก ปานกลาง นอย/ไมมี ไมมีขอมูล

(4) กลุมแหลงนํ้า
        21. น้ําสะอาด 278          278          1,018       96                    
        22. น้ําใช 166          157          1,321       26                    
        23. น้ําเพื่อการเกษตร 544          317          807          2                      
(5) กลุมความรูการศึกษา และวัฒนธรรม
       24. ระดับการศึกษาของประชาชน 361          391          918          -                   
       25. อัตราการเรียนตอของประชาชน 190          152          1,210       118                  
       26. การใหความรูของรัฐ 73            270          1,183       144                  
       27. สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 130          687          852          1                      
       28. สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 107          902          660          1                      
       29. กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 285          1,132      253          -                   
(6) กลุมทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม
       30. ปาไม 313          319          103          935                  
       31. ดิน 515          627          167          361                  
       32. น้ํา 137          934          397          202                  

จํานวนหมูบานจําแนกตามระดับของปญหา



ความจํ าเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
  จากผลการสํ ารวจขอมูล  จปฐ. ของจังหวัดเชียงใหม  ในป 2542   3 หมวด  24  ตัวชี้วัด  พบวามีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปาหมาย  และมีคารอยละที่ผานเกณฑตามที่ก ําหนดในป 2542  มี  9  ตัวชี้วัด  และไมบรรลุเปาหมาย 15 ตัวชี้วัด
  ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายมากที่สุด  คือ  คนอาย ุ14-50 ป อานและเขียนภาษาไทยได  (45.42 % เกณฑ
ก ําหนด 99%)  ตํ่ ากวาเปาหมายรอยละ 44.42
  ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายนอยที่สุด  คือ  เด็กอายุตํ ่ากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ  (94.67% เกณฑก ําหนด
95%)  ตํ่ ากวาเปาหมายรอยละ 0.33

รอยละที่
ผานเกณฑ

รอยละที่ไม
ผานเกณฑ

ผล
สูงกวา/ตํ่ากวา

(-)เปาหมาย
หมวดสุขภาพดี
1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 80 93.86 6.41      / 13.86
2. หญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอด/ดูแลหลังคลอด 95 90.5 9.5     X -4.5
3. เด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 2,500กรัม 93 86.38 13.62     X -6.62
4. เดก็แรกเกิดไดกินนมแมอยางนอย 4 เดือนแรก 30 92.87 7.13      / 62.87
5.  เด็กตํ่ากวา 1 ป ไดรับวัคซีนครบ 95 94.67 5.33     X -0.33
6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 80 91.95 8.05      / 11.95
7. เด็ก 6-15 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ 90 88.12 11.88     X -1.88
8. เด็ก 6-12 ป ไดรับวัคซีนครบ 100 91.71 8.29     X -8.29
9. ครัวเรือนไมกินเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 90 62.11 37.89     X -27.89
10.ครัวเรือนบริโภคเกลือไอโอดีน 60 95.48 4.52      / 35.48
11. ครัวเรือนกินอาหารควบคุมมาตรฐาน อย. 77 86.21 13.79      / 9.21
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยา 80 90.9 9.1      / 10.9
หมวดมีบานอาศัย
13. ครัวเรือนมีท่ีอยูอาศัยคงทน 5 ป 95 64.25 35.75     X -30.75
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 95 73.52 26.48     X -21.48
15. ครัวเรือนมีนํา้สะอาดบริโภคเพียงพอ 95 59.44 40.56     X -35.56
16. ครัวเรือนจัดบานเรือนถูกสุขลักษณะ 60 81.63 18.37      / 21.63
17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 95 74.45 25.55     X -20.55
หมวดศึกษาถวนทั่ว
18. เด็ก 2-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดู 90 84.59 15.41     X -5.41
19. เด็กอายุครบเกณฑไดเขาเรียนภาคบังคับ 100 89.46 10.54     X -10.54
20. เด็กจบภาคบังคับไดเรียนตอระดับมัธยม 98 77.58 22.42     X -20.42
21. เดก็ไมไดเรียนตอมัธยม ไดรับการฝกอาชีพ 80 84.13 15.87      / 4.13
22. คน 14-50 ป อานและเขียนภาษาไทยได 99 54.58 45.42     X -44.42
23. ครัวเรือนไดรับรูขาวสารสัปดาหละ 3 ครั้ง 95 80.42 19.58     X -14.58
24. ครวเรือนมาความรูโรคเอดส 60 92.58 3.7      / 32.58

ผลการสํารวจ
ตัวช้ีวัด เปาหมาย



คณะผูจัดทํ า

ที่ปรึกษา
นายประวิทย   สีหโสภณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายเรืองวิทย  จารุจารีต   รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายอมรทัต  นิรัติศยกุล  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายอมรพันธุ  นิมานันท  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายธงชัย  วงษเหรียญทอง  หัวหนาสํ านักงานจังหวัดเชียงใหม

จัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
นายทักษิณ  อัครวิชัย  หัวหนาฝายขอมูลและติดตามประเมินผล
นายศักดา  ตันตินราศักด์ิ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6
น.ส.สุดาทิพย  มูลอาย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4
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