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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ   
 เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของ
ประเทศ ท าเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงไปสู่สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชีย
สาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3 มีขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ 11,678.369 ตร.กม. มีน้ าแม่กก 
น้ าแม่อิง แม่น้ ารวก และแม่น้ าโขง เป็นแม่น้ าสายส าคัญ  
 1) ด้านกายภาพ 
 (1.1) ที่ตั้ง จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือถึง 20 
องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 
 (1.2) อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
     ประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารแ์ละจังหวัดเชียงใหม่     
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดเชียงราย 
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 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน              
รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 155  กิโลเมตร 
 (1.3) สภาพภูมิประเทศ 
 มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่ราบสูงเป็น
หย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500– 
2,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่ ได้แก่อ าเภอพาน 
เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410–580 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
 (1.4) สภาพภูมิอากาศ  
 ฤดูร้อน  ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งปี 145 วันปริมาณฝนรวมตลอด
ทั้งปี 2,042.6 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.1 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด 10.2 องศาเซลเซียส 
 (1.5) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ลักษณะของทรัพยากรดินแบ่งออก 4 ประเภท ประกอบด้วย  
 (1.5.1) ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ า           

พัดพา มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
 (1.5.2) ดินบริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากาการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณที่

ราบลุ่มและที่ราบต่ า เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
 (1.5.3) ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง

ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
  (1.5.4) ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียด

ปานกลางและดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
  ส าหรับการถือครองที่ดินทางการเกษตร พบว่า จากเนื้อที่ทั้งหมด7,298,9881 ไร่ มีเนื้อที่

ใช้ประโยชน์ในปี 2560 จ านวน 3,018,980  ไร ่ แบ ่งออก เป ็น เนื ้อ ที ่น อกการ เกษตร  จ านวน
1,356,975ไร่  และเนื้อที่ป่า จ านวน  2,923,026 ไร่ 

 
ตารางที่ 1 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2555-2559 

ปี เนื้อท่ีทั้งหมด 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ (ไร่)  

รวมยอด นอกการเกษตร เนื้อท่ีป่าไม้ 
2555 7,298,981 3,015,096 1,055,997 3,227,888 
2556 7,298,981 3,015,219 1,295,799 2,987,963 
2557 7,298,981 3,015,417 1,282,839 3,000,726 
2558 7,298,981 3,015,221 1,319,894 2,963,867 
2559 7,298,981 3,018,980 1,356,975 2,923,026 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561)  
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 (6) การปกครอง 
 ส าหรับการปกครองของจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 18 อ าเภอ ประกอบด้วย  อ าเภอเมือง  

อ าเภอเวียงชัย  อ าเภอเชียงของ อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเทิง อ าเภอดอยหลวง อ าเภอแม่
จัน อ าเภอพาน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ลาว 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่สาย อ าเภอขุนตาล อ าเภอป่าแดด  ทั้งนี้อ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอแม่
สรวย อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงป่าเป้า  

 
แผนภูมิที่ 1 เนื้อทีจ่ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2560 

 

 
 
ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัด, 2561  
 
   (7) ประชากรในจังหวัดเชียงราย  
 จ านวนประชากรในจังหวัดเชียงราย มีจ านวนทั้งสิ้น 1,287,615 คน จ าแนกเป็น ชาย จ านวน 
628,897 คน และเป็นหญิงจ านวน 658,718 ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จ านวน 
54,020 คน  
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากร จังหวัดเชียงราย 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 628,897 658,718 1,287,615 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 568,646 590,664 1,159,310 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 54,020 62,342 116,362 

ระบบสถติิทางการทะเบยีน,2560 
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 (8) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (8.1) ระบบขนส่งทางถนน 
       1) โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 คือเส้นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้จาก
กรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านประเทศเมียนมาร์ และลาว ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อยดังนี้ 
  - เส้นทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-เชียง
ของ) ข้ามแม่น้ าโขงไปยังประเทศลาว (ห้วยทราย-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น) และเข้าสู่ประเทศจีน (บ่อหาน-เชียงรุ่ง-
คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร  
 - เส้นทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ประเทศเมียนมาร์ -จีน จากประเทศไทย 
(เชียงราย-แม่สาย) ผ่านประเทศประเทศเมียนมาร์  (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-แม่ลา) และเข้าสู่ประเทศจีน (ดาลั๊ว-
เชียงรุ้ง-คุนหมิง) โดยเชื่อมโยงกับเส้นทาง R3A ที่เชียงรุ้งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแม่สายถึงเชียงรุ้ง 380 
กิโลเมตร 
 
ตารางท่ี 3 จุดเด่นและข้อจ ากัดของเส้นทาง R3A และ R3B 
เส้นทาง จุดเด่น ข้อจ ากัด 

R3A 
 

ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นกว่าการขนส่งทางเรือ 
เหมาะแก่การขนส่งสินค้าเกษตรที่มีอายุการเก็บ
รักษาสั้น 

1. ด่านห้วยทราย (ลาว) ที่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 
12.00-14.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ 
2. ที่เรือเชียงของ มีความแออัดทุกวันจันทร์ เนื่องจากแพ
ขนานยนต์ปิดท าการทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้ เกิดสะสม
ต่อเนื่องของรถบรรทุก 
3. เส้นทางหลวงน้ าทา-บ่อเต็น ที่คดเคี้ยวและช ารุดในบาง
เส้นทาง ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
4. ปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น ที่คับคั่งและใช้
เวลานานในการขนถ่ายสินค้าและน้ ามัน 

R3B ได้รับความนิยมในด้านการเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 
เส้นทางเชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา-เชียงรุ้ง 

1. ปัญหาทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ ที่มีผลต่อการ
เปิด-ปิดด่านพรมแดนไทย-จีน 
2. ข้อจ ากัดการใช้พาหนะเข้าออกชายแดนประเทศเมียน
มาร์ ที่ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าแบบตู้คอนเนอร์เข้า
ประเทศ ต้องใช้รถกระบะคลุมผ้าใบซึ่งอาจท าให้สินค้า
เสียหายต่อสินค้าได้ 
3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่สูง และการเรียกเก็บเบี้ยบ้ายราย
ทางจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล  
4. ข้อจ ากัดของอ านาจการบริหารของประเทศเมียนมาร์ ที่มี
ผลต่อการด าเนินการของชนกลุ่มน้อยที่ด่านต้าลั๊วะ 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงราย, 2559. 
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B 
 

 
 

 2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่  4 ตั้งอยู่ข้ามแม่น้ าจากฝั่งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว               
(บ่อแก้ว) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง เชียงรายกับคุนหมิง ผ่านประเทศลาวตามแนวเส้นทาง R3 ด้วยระยะทาง 
430 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และภาคบริการ 
ถือเป็นจุดที่ท าให้เส้นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อย่างสมบูรณ์ 

 3) ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญดังต่อไปนี้ 
 3.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เป็นถนนสายประธานในพ้ืนที่ซึ่งเป็น

เส้นทางเดียวกับถนน AH 2 เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชียได้ โดยเป็นถนนที่ยาว
ที่สุดในเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางทั้งสิ้น 20,557 กิโลเมตร ผ่านประเทศญี่ปุ่น เกาหลีจีน เอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน สิ้นสุดที่ประเทศตุรกี โดยเชื่อมต่อกับทาง
หลวงยุโรป E80 มีระยะทางผ่านประเทศไทยรวม 703 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัดเชียงรายท าหน้าที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ และเชื่อมโยงไปยังจังหวัด 

ท่าขี้ เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ได้ที่อ าเภอแม่สาย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม 
ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์มีขนาด 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.2) ทางหลวงสายเอเชีย 3 (Asian Highway 3 : AH 3) 
ทางหลวง AH 3 เป็นถนนสายประธานในพ้ืนที่ เป็นทางหลวงสายหนึ่งในโครงการเครือข่าย

ทางหลวงเอเชีย มีความยาว 7,331 กิโลเมตร (4,555 ไมล์) โดยเริ่มต้นจากเมืองอูลาน-อูเด รัสเซีย ผ่าน จีน  
เมียนมาร์ สปป.ลาว ผ่านพรมแดน สปป.ลาว ที่อ าเภอเชียงของ และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือ
ถนนพหลโยธิน (AH2) ที่แยกแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทางที่ผ่านในประเทศไทย 
116.5 กิ โล เมตร ส่ วนที่ พาดผ่ านจั งหวัด เชี ยงรายท าหน้ าที่ เชื่ อมโยงพ้ื นที่ เข้ ากั บอ าเภอเชี ย งของ 
ที่ด้านทิศเหนือ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง  
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง AH 3 เป็นถนนลาดยางแอส-
ฟัลท ์มีขนาด 4-6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมี
ขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

เชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า 
ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 118 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้
ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ 

แม่จันไปยังอ าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของท่าเรือเชียงแสน นับเป็นเส้นทางโลจิสติกส์เส้นทางหนึ่ง 
กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้
ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนลาดยางแอส -
ฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมี
ขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.5) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอเมืองเชียงรายเข้ากับอ าเภอเทิง และอ าเภอเชียงของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนน AH 3 มีลักษณะเป็น
เส้นทางโลจิสติกส์ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะ
มีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020            
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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3.6) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอแม่สายเข้ากับอ าเภอเชียงแสน มีลักษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้าชายแดน 
กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดิน
หนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์             
มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด                  
4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.7) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่อ าเภอ    

แม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้ากับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศตะวันตก กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบ
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่าน           
พาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร 
(รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 
ทิศทาง)  

3.8) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอเชียงแสนเข้ากับอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางน้ าของ
ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก ซึ่งมีเส้นทางต่อไปยังอ าเภอเชียงของที่เป็นเมือง
การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรมและพ้ืนที่  
ว่างเปล่า ส่วนที่ เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง 
ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

 3.9) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290  
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอแม่สายเข้ากับอ าเภอเชียงแสน มีลักษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้าชายแดน 
ใช้เป็นเส้นทางการขนส่งหลักอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างการขนส่งสินค้าของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  เข้ากับการ
คมนาคมขนส่งทางบก กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขต
เมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

 3.10) ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืนๆ  
 ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่บริเวณอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 

และอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางที่สามารถใช้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัยเข้ากับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืนๆ               
ทั้งในและนอกเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีถนนสายย่อยต่างๆ ในพ้ืนที่เมืองที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรม
ภายในเมือง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการค้าชายแดน ที่มียานพาหนะเข้า - ออก ตลอดช่วงเวลาเปิดท าการ                  
โดยลักษณะของถนนสายรองและถนนสายย่อยเส้นอ่ืนๆ มีทั้งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ และถนนคอนกรีต                
มีจ านวน 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ (รวม 2 ทิศทาง)  
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4) ทางหลวงชนบท 
ทางหลวงชนบทในจังหวัดเชียงรายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีหน้าที่

ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนให้มีความคล่องตัวในการสัญจร 
ซึ่งโครงข่ายทางหลวงชนบทนับเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าได้ในพ้ืนที่ระดับ
ย่อยท่ีทางหลวงแผ่นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การวางตัวของโครงข่ายทางหลวงชนบท อยู่รอบนอกของย่านพ้ืนที่
กิจกรรมทางธุรกิจ แต่มีการวางตัวบริเวณพ้ืนที่ชานเมือง หรือพ้ืนที่ชุมชนชนบท เพื่อเชื่อมโยงย่านกิจกรรมการ
อยู่อาศัยของชุมชนดังกล่าวเข้ากับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าพ้ืนที่กิจกรรมทาง
ธุรกิจในพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก ลักษณะของทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนมีพ้ืนผิวลาดยางแอสฟัลท์ มีจ านวนช่องจราจร 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) เนื่องจากความต้องการ
การเดินทางภายในพ้ืนที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผ่านมีจ านวนน้อย ท าให้จ านวนช่องจราจรสามารถรองรับ
ปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร  

 
ตารางท่ี 4 โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 

หมายเลข
ทางหลวง 

ชื่อสายทาง อ าเภอ 
ระยะทาง 

(กม.) 
ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 12+200) – บ้านแม่มะ แม่จัน เชียงแสน 19.640 

ชร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 28+650) - บ้านท่าข้าวเปลือก เชียงแสน แม่จัน 17.853 

ชร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 (กม.ท่ี 14+000) – บ้านแซว เชียงของ เชียงแสน 38.121 

ชร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 867+100) – บ้านสันถนนใต้ แม่จัน แม่สาย 23.574 

ชร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 118+070) - บ้านม่วงเจ็ดต้น เชียงของ 10.150 

ชร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 104+600) – บ้านแก่นใต้ เชียงของ 8.254 

ชร.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 109+200) - บ้านเกี๋ยงเหนือ เชียงของ 10.125 

ชร.5031 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014 (กม.ท่ี 0+700) - บ้านซ้อใต้ เชียงของ 7.250 

ชร.5033 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4001(กม.ท่ี 3+230) - พระธาตุจอมกิตติ เชียงแสน 8.700 

ชร.1038 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 876+000) – บ้านด้าย แม่สาย 9.650 

ชร.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 890+450) – บ้านสันผักฮี้ แม่สาย 1.160 

ชร.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 882+000) – บ้านด้าย แม่สาย 10.828 

ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 (กม.ท่ี 38+500) – บ้านป่าตึง ดอยหลวง เชียงแสน 20.444 

ชร.5054 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ท่ี 1+740) - บ้านสันนา แม่สาย 11.400 

ชร.5055 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ท่ี 4+240) - บ้านปางห้า แม่สาย 7.700 

ชร.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ท่ี 8+242) – บ้านทุ่งเกลี้ยง แม่สาย 16.509 

ชร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 22+500) – บ้านศรีดอนมูล เชียงแสน 4.950 

 ที่มา: กรมทางหลวงชนบท, 2559. 
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(8.2) ระบบขนส่งทางน้ า 
จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และ 

(2) ท่าเรือเชียงของ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด าเนินการโดยการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (กทท.) โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 
  1.1) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้ วยความร่วมมือเพ่ือการเดินเรือ
พาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน เมียนมา สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ด าเนินการ
ก่อสร้ างเพ่ื อใช้ ทดแทนท่ าเรือ เชี ยงแสนแห่ งแรก ซึ่ งตั้ งอยู่ ในตั ว เมื องประวัติ ศาสตร์ เชี ย งแสน  
ท าให้ไม่สามารถขยายศักยภาพได้ ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเม่ือวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  

ศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน 2 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทางลาด 2 ระดับ จ านวน 2 ท่า ใช้
ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ท่า ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และคอนเทนเนอร์ ท่า
เทียบเรือทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9 ,600 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า 
สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบเรือ 
300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่า
เทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร ได้ พร้อมกัน 4 ล า 
ในอาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมที่จอดเรือ ขนาด 200x800 เมตร พร้อมด้วยโรงพักสินค้า ขนาด 30x30 เมตร 
จ านวน 2 หลัง และ ลานวางพักสินค้า ไว้บริการ 

โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงแสน 2 สามารถเชื่อมโยงการขนส่งเข้ากับประเทศจีนที่ท่าเรือ         
กวนเหลย ใช้เส้นทางเดินเรือระยะทาง 265 กิโลเมตร ระดับน้ าลึก 1.5 – 7.0 เมตร แตกต่างตามช่วงฤดูกาล 
โดยประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และควบคุมระดับน้ า
ให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี ในส่วนโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศ ใช้การเชื่อมโยงท่าเรือเข้ากับ
โครงข่ายการขนส่งทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่  

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 อ าเภอแม่สาย - อ าเภอเชียงแสน  
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 อ าเภอแม่จัน - อ าเภอเชียงแสน  
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 อ าเภอเชียงแสน – อ าเภอเชียงของ 
(8.3) ระบบขนส่งทางอากาศ 

 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทยจ ากัด 
(มหาชน) มีจ านวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจ านวนเที่ยวบินภายในประเทศ 42 เที่ยวบิน/วัน จ านวน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 10 เที่ยวบิน/สัปดาห์ จ านวนสายการบินที่ให้บริการจ านวน 10 สาย และจ านวนสาย
การบินให้บริการระหว่างประเทศปี 2561 จ านวน 4 สายการบิน มีพ้ืนที่ในส่วนผู้โดยสาร 16,665 ตร.ม. พ้ืนที่
อาคารคลังสินค้า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 3,400 ตัน เป็นท่าอากาศยานที่สามารถ
รองรับทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ ทั้งจะเห็นได้ว่าจ านวนเที่ยวบินในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมามีจ านวนเพ่ิมมากกว่าเกือบ 3เท่าตัว จากเดิมในปี 2555 มีจ านวนเที่ยวบิน 6,674 เที่ยว ในปัจจุบัน
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เพ่ิมขึ้นเป็น 16,901 เที่ยว และมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากเดินปี 2555 จ านวน 926,323 คน เพ่ิมขึ้น
เป็น 2,385,224 คน  
 
 ตารางท่ี 5  สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2560 

เส้นทาง ลักษณะ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รวม จ านวนเท่ียวบิน 6,674 6,882 10,029 12,799 14,073 16,901 

ผู้โดยสาร (คน) 926,323 1,053,863 1,291,708 1,640,332 1,959,353 2,385,224 
การขนถ่ายสินค้า (ตัน) 4,893 4,565 3,708 4,054 4,973 4,433 

การขนถ่ายทางไปรษณีย์ภัณฑ์(ตัน) 0 0 0 570 825 739 
ระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเท่ียวบิน 241 362 442 525 492 743 
ผู้โดยสาร (คน) 5,055 12,026 28,148 27,603 27,360 82,170 

การขนถ่ายสินค้า (ตัน) 0 0 0 0 0 0 
การขนถ่ายทางไปรษณีย์ภัณฑ์(ตัน) 0 0 0 0 0 0 

ภายใน 
ประเทศ 

จ านวนเท่ียวบิน 6,433 6,520 9,587 12,274 13,581 16,158 
ผู้โดยสาร (คน) 921,268 1,041,837 1,263,560 1,612,729 1,931,993 2,303,054 

การขนถ่ายสินค้า (ตัน) 4,893 4,565 3,708 4,054 4,973 4,433 
การขนถ่ายทางไปรษณีย์ภัณฑ์(ตัน) 0 0 0 570 825 739 

ที่มา : สถิติการขนส่งและโลจสิติกส์ ส านักงานสถติิแห่งชาติ, 2561. 
 

(6.4) ระบบขนส่งทางราง 
 โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ 

ภายใต้การดูแลโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค เนื่องจากผลที่คาดว่าจะ
ได้รับเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคือ การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการ
ขนส่งสินค้า อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน  

(6.5) ระบบไฟฟ้า 
 ส าหรับระบบไฟฟ้า พบว่าในปี 2560 อ าเภอที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอเมือง

เชียงราย ถัดมาเป็นอ าเภอแม่สาย และอ าเภอจัน โดยส่วนใหญ่อ าเภอต่างๆเป็นการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือ
ธุรกิจ แต่ในอ าเภอแม่จัน เทิง แม่ฟ้าหลวง ขุนตาล เน้นการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัย  เมื่อ
เปรียบเทียบ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2559 และ 2560 พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอที่มีการขยายตัว อย่างอ าเภอเมือง 
เชียงแสน แม่สาย  พาน มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามในอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างเช่นเชียงของ ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเลย  
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ตารางท่ี 6  ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอ าเภอ ปี 25560 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ 
ใช้ไฟฟ้า 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) (Gwh.) 

ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ 
/สาธารณะ 

อ่ืนๆ รวม 

เมืองเชียงราย 91,755 134.98 270.05 -- 8.46 413.54 

เวียงชัย 16,988 19.15 20.72 0.10 1.10 41.07 

เชียงของ 21,611 21.92 21.35 2.74 1.43 47.44 

เทิง 25,460 8.77 4.51 0.86 0.34 14.48 
พาน 44,627 40.58 45.22 - 1.04 86.84 

ป่าแดด 10,147 9.16 17.90 0.07 0.48 27.61 
แม่จัน 34,350 42.49 37.58 4.99 0.64 85.70 

เชียงแสน 21,011 22.88 69.37 3.16 0.96 96.37 
แม่สาย 35,065 51.75 127.51 2.13 1.43 182.82 
แม่สรวย 22,313 16.99 20.60 -- 0.18 37.82 

เวียงป่าเป้า 22,430 18.93 24.10 - 0.20 43.23 
พญาเม็งราย 12,860 11.25 7.13 0.70 0.66 19.74 
เวียงแก่น 8,604 7.24 4.21 0.54 0.10 12.09 
ขุนตาล 10,320 8.77 4.51 0.86 0.34 14.48 

แม่ฟ้าหลวง 14,923 17.32 9.41 2.64 0.21 29.58 
แม่ลาว 20,650 24.77 31.23 0.07 0.52 56.58 

เวียงเชียงรุ้ง 9,000 7.66 4.82 - 0.08 12.55 
ดอยหลวง 8,305 0.54 0.26 -- -- 0.84 

รวม 430,419 465.15 720.49 18.97 18.17 1,222.77 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, 2561. 
ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ าเภอระหว่างปี 2559-2560  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

2559 2560 

เมืองเชียงราย 88,954 91,755 

เวียงชัย 16,636 16,988 

เชียงของ 21,611 21,611 

เทิง 25,460 25,460 
พาน 43,652 44,627 

ป่าแดด 9,998 10,147 
แม่จัน 33,521 34,350 

เชียงแสน 20,582 21,011 
แม่สาย 34,135 35,065 
แม่สรวย 21,610 22,313 

เวียงป่าเป้า 21,887 22,430 
พญาเม็งราย 12,860 12,860 
เวียงแก่น 8,604 8,604 
ขุนตาล 10,320 10,320 

แม่ฟ้าหลวง 14,530 14,923 
แม่ลาว 20,235 20,650 

เวียงเชียงรุ้ง 8,733 9,000 
ดอยหลวง 8,169 8,305 

รวม 421,497 430,419 
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 (6.6) การประปา 
       จากข้อมูลการใช้ประปา พบว่า จ านวนผู้ใช้น้ ามากที่สุดอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ถัดมาเป็นอ าเภอ
พาน และอ าเภอแม่สาย ส าหรับปริมาณน้ าที่จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์และรั่วไหล พบว่าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองมากที่สุด ถัดมาเป็นอ าเภอแม่สาย และอ าเภอแม่จัน  
 
ตารางท่ี  8  สถิติการประปา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2560  
อ าเภอ ก าลังการ

ผลิต 
(ลบ.ม) 

น้ าท่ีผลิตได ้
(ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ี
จ าหน่าย 

แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ีจ่าย 
เพือ่สาธารณประโยชน์ 

และรั่วไหล (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ีใช้ใน
ระบบ 
(ลบ.ม) 

 

 
ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

เมือง
เชียงราย 

17,520,000 9,779,876 7,426,900 1,748,673 604,303 29,539 

เวียงชัย - - - - - - 
เชียงของ 1,752,000 946,046 753,819 138,257 53,970 3,770 

เทิง 876,000 517,680 416,437 82,716 18,527 1,836 
พาน 1,800,480 1,187,692 810,460 267,132 110,100 4,630 

ป่าแดด - - - - - - 
แม่จัน 1,752,000 1,363,206 680,759 374,581 307,866 2,775 

เชียงแสน 876,000 801,034 404,725 269,693 126,616 2,285 
แม่สาย 5,694,000 4,768,869 2,789,108 924,606 1,055,155 1,388 
แม่สรวย - - - - - - 

เวียงป่าเป้า 1,752,000 598,415 499,619 78,832 19,964 2,871 
พญาเม็งราย 438,000 97,589 91,414 1,088 5,087 513 
เวียงแก่น - - - - - - 
ขุนตาล - - - - - - 

แม่ฟ้าหลวง - - - - - - 
แม่ลาว - - - - - - 

เวียงเชียงรุ้ง - - - - - - 
ดอยหลวง - - - - - - 

รวมยอด 32,460,480 20,060,407 13,873,241 3,885,578 2,301,588 49,607 

ที่มา : ส านักงานการประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่, 2561. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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(6.7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในจังหวัดเชียงราย พบว่าในช่วง 2558-2560  

ประชาชนมีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจากเล็กน้อยจากเดิมในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 25.59 ในปี 25560 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 26.15  ในส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 18  จากเดิมมี
ผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 27.39 ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 43.01 ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมขึ้นจากเดิมในปี 
2558 อยู่ที่ร้อยละ 76.36 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 83.96 ในปี 2560 

 
ตารางท่ี 9 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร พ.ศ. 2558 – 2560 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

จ านวน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การใช้คอมพิวเตอร ์ จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 
ใช้ 278,467 280,670 282,814 

ร้อยละ 25.59 25.86 26.15 
ไม่ใช้ 809,917 804,592 798,554 

ร้อยละ 74.41 74.14 73.85 
การใช้อินเตอร์เน็ต จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 

ใช้ 298,101 386,755 465,094 
ร้อยละ 27.39 35.64 43.01 
ไม่ใช้ 790,283 698,507 616,274 

ร้อยละ 72.61 64.36 56.99 
การมีโทรศัพท์มือถือ จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 

ม ี 831,093 840,363 907,888 
ร้อยละ 76.36 77.43 83.96 
ไม่ม ี 257,291 244,899 173,480 

ร้อยละ 23.64 22.57 16.04 
ที่มา : การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 – 2560  

        ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2561. 
 

 (6.10) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             ส าหรับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ได้แก่  โครงการก่อสร้าง

เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศเป็นผู้ริเริ่ม เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยพ.ศ. 2558 -2564 
ส าหรับแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัยถึงสถานีเชียงของ รวมระยะทางประมาณ 323.1 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 26 สถานี ผ่านพ้ืนที่ 24 จังหวัด และรูปแบบสถานทีมี 3 ขนาด คือ ป้ายหยุดรถไฟ 13 สถานี 
สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และสถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี  โดยการก่อสร้างเป็นทางคู่ระดับดินในแนวเส้นทาง
เส้นทางใหม่ทั้งหมดและมีเขตทางข้างละ 25 เมตร 
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ภาพที่ 3  พ้ืนที่โครงการตามแนวเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
 

 
 

 ทั้งนี้มีการคาดการณ์จากส านักงานนโยบายและแผนขนส่งระบบราง (2560) พบว่าปริมาณการขนส่ง
สินค้าโดยใช้รถไฟช่วงนี้ จะมีปริมาณสินค้าประมาณ 1.60 ล้านต้นต่อปี ในปี 2560 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4.25 
ล้านตันในปี 2580 สินค้าที่ท าการขนส่งโดยใช้รถไฟเส้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ได้แก่ข้าวโพด ชา 
น้ ามันปาล์ม ผักสด ล าไยอบแห้ง และน้ าตาลเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารเส้นทาง
รถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยในปี 2565 มีปริมาณผู้โดยสารเส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
จ านวน2,004,215 คน และเพ่ิมข้ึนเป็น 2,702,460 คนในปี 2580  
 
ตารางท่ี 10 ปริมาณผู้โดยสารเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  
 

ปี ปริมาณผูโ้ดยสาร (คนต่อปี)  

2565                           2,004,215  
2570                           2,225,405  
2575                           2,461,560  

2580                           2,702,460  
ส านักงานนโยบายและแผนขนส่งระบบราง (2560) 
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 1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
1) ด้านเศรษฐกิจ 
ส ำหรับกำรวิเครำะห์เปรียบข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยนั้นเป็นกำรวิเครำะห์ภำพรวมทำง

เศรษฐกิจจำกผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรำย  ลักษณะเศรษฐกิจของครัวเรือน ตลอดจนสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและแนวโน้มทำงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยตลอดจนปัจจั ยสนับสนุน
และปัจจัยเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนั้นยังท ำกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจรำยสำขำที่ส ำคัญของจังหวัดได้แก่ 
กำรค้ำชำยแดน กำรท่องเที่ยว ภำวะอุตสำหกรรมของจังหวัดเชียงรำยและ กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดเชียงรำย 

(1.1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงราย  
            ส ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรำย (GPP) 16 สำขำ ณ รำคำคงที่ในปี 2554-
2558 พบว่ำมูลค่ำของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรำยนอกภำคเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภำคกำรเกษตรลดลงจำก 36,358 ล้ำนบำท เหลือ 32,922 ล้ำนบำทในปี 2559   
นอกจำกนี้ รำยได้เฉลี่ยต่อคนของคนในจังหวัดเชียงรำยในปี 2558 อยู่ที่81,835 บำทต่อคน  
 
ตารางที ่11  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรำย (GPP) 16  สำขำ (ณ รำคำคงที่) จ ำแนกตำมสำขำ 

          กำรผลิต พ.ศ. 2554 - 2558 (หน่วย : ล้ำนบำท)                              

ประเภทผลิตภัณฑ ์
มูลค่า 

พ.ศ. 2554 
มูลค่า 

พ.ศ. 2555 
มูลค่า 

พ.ศ. 2556 
มูลค่า 

พ.ศ. 2557 
มูลค่า 

พ.ศ. 2558 

ภาคการเกษตร 25,650 35,448 36,858 36,358 32,922 
1. สำขำเกษตรกรรม กำรลำ่สัตว์และกำรปำ่ไม้ 24,887 34,656 35,987 35,496 32,009 
2. สำขำประมง 763 792 871 862 913 
ภาคนอกการเกษตร 48,082 53,134 56,894 56,670 61,488 
3. สำขำกำรท ำเหมืองแร่  และย่อยหิน 553 762 770 713 755 
4. สำขำอุตสำหกรรม (กำรผลิต) 5,360 4,170 4,353 3,696 3,316 
5. สำขำไฟฟ้ำ ก๊ำซและกำรประปำ 1,027 1,155 1,317 1,420 1,432 
6. สำขำกำรก่อสร้ำง 2,372 2,328 3,398 3,485 4,321 
7. สำขำขำยส่ง ขำยปลีก กำรซ่อมแซมรถยนตฯ์ 9,660 11,790 12,044 13,072 14,207 
8. สำขำโรงแรมและภัตตำคำร 2,016 2,374 2,622 2,601 3,068 
9. สำขำกำรขนส่ง  สถำนที่เก็บสินค้ำ และกำรคมนำคม 2,985 3,491 3,903 3,666 4,112 
10. สำขำตัวกลำงทำงกำรเงิน 4,179 4,828 5,694 6,452 7,062 
11. สำขำบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กำรใช้เช่ำและบริกำรฯ 4,240 4,232 4,853 3,747 3,836 
12. สำขำกำรบริหำรรำชกำร และกำรป้องกันประเทศ  
รวมทั้งกำรประกันสังคมภำคบังคบั 

4,815 5,691 4,916 3,713 4,494 

13. สำขำกำรศึกษำ 7,235 8,397 8,785 9,617 10,113 
14. สำขำบริกำรด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห ์ 2,408 2,620 2,822 3,052 3,299 
15. สำขำให้บริกำรชุมชน สังคม และบริกำรส่วนบุคคลอื่นๆ 880 1,006 1,116 1,132 1,149 
16. สำขำลูกจ้ำงในครัวเรือนส่วนบุคคล 352 289 302 306 326 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                                                                                                                                                73,732 88,581 93,752 93,028 94,410 
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ประเภทผลิตภัณฑ ์
มูลค่า 

พ.ศ. 2554 
มูลค่า 

พ.ศ. 2555 
มูลค่า 

พ.ศ. 2556 
มูลค่า 

พ.ศ. 2557 
มูลค่า 

พ.ศ. 2558 

มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน(บาท) 63,069 75,985 80,670 80,337 81,835 
ประชากร (1,000) คน 1,169 1,166 1,162 1,158 1,154 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560. 
 
ตารางท่ี 12  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค และจังหวัด ณ รำคำประจ ำปี พ.ศ. 2559 

ภำค/จังหวัด ผลิตภณัฑ์มวล
รวมภำค และ

จังหวัด 
(ล้ำนบำท) 

 

ประชำกร 
(1,000 คน) 

 

ผลิตภณัฑ์มวล
รวมจังหวัด 

ต่อคน (บำท) 

กำรเรยีงล ำดับผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน 
ภำค 

 
ประเทศ 

 

      ทั่วราชอาณาจักร 14,533,466 67,455 215,455     

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

6,732,210 15,759 427,199     

ภาคเหนือ 1,132,861 11,443 98,999     

เชียงรำย 99,827 1,149 86,884 9 47 
      ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,2561 

 
เมื่อเปรียบขนำดทำงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำยกับภำคเหนือและทั่วประเทศ พบว่ำ จังหวัด

เชียงรำยมีมูลค่ำของผลิตภัณฑ์มวลเป็นอันดับที่ 9 ของภำค และเป็นอันดับที่ 47 ของประเทศ  
(1.2) ลักษณะเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ส ำหรับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจำกข้อมูลจ ำเป็นพ้ืนฐำน( จปฐ.)ในปี 2557-2560  

พบว่ำ รำยได้เฉลี่ยของประชำกรจังหวัดเชียงรำยมีแนวโน้มลดลงในปี 2560  รำยได้เฉลี่ย (จปฐ.)  โดยในปี 
2560 เท่ำกับ 72,062.02 บำทต่อปี  ในขณะปี 2559 อยู่ที่ 73,373.00 บำทต่อปี  

แผนภูมิที่ 2 รำยได้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดเชียงรำย ปี 2557-2560 

 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย, 2561. 
 

2557 2558 2559 2560

ปี 

รำยได้เฉลี่ยต่อปี 65,051.00 67,784.00 73,373.00 72,062.02

60,000.00

65,000.00

70,000.00

75,000.00

รายได้เฉลี่ยต่อปี 
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ตารางท่ี 13 ข้อมูลทำงสถำนะทำงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำย  
 

ตัวช้ีวัด ปีล่าสุดข้อมูล ข้อมูลตัวชี้วัด ล าดับที่จาก 77 จังหวัด  
1.รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ต่อเดือน  

2558 17,673 69 

2.สัดส่วนควำมยำกจน(%) 2558 11.87 49 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มี
หนี้สินเพื่ออุปโภคบริโภค 

2559 24.79 13 

4.ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่
เท่ำเทียมกันของรำยได้ 
(%) 

2558 40.55 43 

 ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต,ิ 2560. 
ส ำหรับสถำนกำรณ์ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำของครัวเรือนในจังหวัดเชียงรำยพบว่ำ รำยได้

ครัวเรือนต่ ำที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 69 ของประเทศ มีสัดส่วนของคนจนร้อยละ 11.87   และ
ครัวเรือนเป็นหนี้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคร้อยละ24.79 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหำควำมยำกจนที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดเชียงรำย ในขณะเดียวกันมีปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ โดยพบว่ำมีควำมไม่เท่ำเทียมกันของรำยได้อยู่ที่ร้อย
ละ 40.55  อยู่ร้อยละ 43 ของประเทศ  

 
ตารางท่ี 14  สรุปรำยได้เฉลี่ย ปี 2557- 2560 ของ จังหวัดเชียงรำย จำกข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2561 
                 

ที ่ อ าเภอ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เปรียบเทียบ 
57/58 

เปรียบเทียบ 
58/59 

เปรียบเทียบ 
59/60 

รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด 

1 เมืองเชียงรำย 71,830.00 74,687.00 85,307 84,711.11 2,857.00 10,620 595.89 
2 เวียงชัย 68,884.00 70,404.00 77,204 77,461.52 1,520.00 6,800 -257.52 
3 เชียงของ 67,199.00 65,324.00 74,778 70,555.53 -1,875.00 9,454 4,222.47 
4 เทิง 75,775.00 61,919.00 65,970 64,787.34 -13,865.00 4,051 1,182.66 
5 พำน 71,930.00 72,829.00 73,858 70,468.12 899.00 1,029 3,389.88 
6 ป่ำแดด 71,900.00 74,359.00 68,683 61,394.80 2,459.00 -5,676 7,288.20 
7 แม่จัน 72,713.00 70,494.00 79,252 74,088.49 -2,219.00 8,758 5,163.51 
8 เชียงแสน 72,414.00 71,784.00 80,209 74,477.39 -630.00 8,425 5,731.61 
9 แม่สำย 89,424.00 90,156.00 88,506 95,501.30 732.00 -1,650 -6,995.30 
10 แม่สรวย 56,935.00 58,111.00 64,421 62,705.85 1,176.00 6,310 1,715.15 
11 เวียงป่ำเป้ำ 54,677.00 52,966.00 59,893 62,735.21 -1,711.00 6,927 -2,842.21 
12 พญำเม็งรำย 59,558.00 58,653.00 60,498 55,203.17 -905.00 1,845 5,294.83 
13 เวียงแก่น 57,750.00 57,878.00 57,909 55,818.28 128.00 31 2,090.72 
14 ขุนตำล 63,045.00 62,794.00 70,005 61,121.52 -251.00 7,211 8,883.48 
15 แม่ฟ้ำหลวง 43,338.00 46,899.00 45,937 55,989.32 3,561.00 -962 -10,052.32 
16 แม่ลำว 63,726.00 69,922.00 74,825 68,431.39 6,196.00 4,903 6,393.61 
17 เวียงเชียงรุ้ง 64,874.00 65,881.00 71,238 72,976.80 1,007.00 5,357 -1,738.80 
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ที ่ อ าเภอ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เปรียบเทียบ 
57/58 

เปรียบเทียบ 
58/59 

เปรียบเทียบ 
59/60 

รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด 

18 ดอยหลวง 58,982.00 79,741.00 69,929 56,569.04 20,759.00 9,812 13,359.96 

รวม 65,051.00 67,784.00 73,373.00 72,062.02 2,733.00 3,532 1,310.98 

ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย, 2561. 
 

เมื่อพิจำรณำอ ำเภอที่มีอัตรำกำรเพ่ิมรำยได้สูงสุด คืออ ำเภอดอยหลวง จำกกำรเปรียบเทียบในระหว่ำง
ปี 2559 กับ ปี 2560 เพ่ิมจำกปี 2559 มีมูลค่ำ 13,359.96 บำท โดยคิดเป็นร้อยละ 23.62  ถัดมำคืออ ำเภอ
แม่ฟ้ำหลวง และอ ำเภอขุนตำล  

(1.3) ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2561  
  ส ำหรับภำพรวมของจังหวัดเชียงรำยปี 2561 ขยำยตัวในอัตรำร้อยละ 3.7  โดยได้รับแรงหนุนจำก

ภำคบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ภำคเกษตร และกำรค้ำชำยแดน เป็นส ำคัญ ทั้งนี้ได้มีกำรปรับลดลงจำกเดือน
มิถุนำยน 2561 ที่ขยำยตัวร้อยละ 3.8 จำกกำรปรับลดลงของปริมำณผลผลิตภำคเกษตร 

   ด้านอุปทาน ภำยในจังหวัดขยำยตัว ดังนี้ 
       - ภาคบริการ ขยำยตัวร้อยละ 6.0 สะท้อนจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว และผู้โดยสำรผ่ำนท่ำ

อำกำศยำน มีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยเส้นทำงและเพ่ิมเที่ยวบินของสำยกำรบิน
ต้นทุนต่ ำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สำยกำรบินเวียตเจ็ท ขยำยเส้นทำงกำรบินเชียงรำย -กรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ) เป็นต้น รวมทั้งภำครัฐและเอกชนได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง 
ประกอบกับ จำกเหตุกำรณ์ทีมหมูป่ำอะคำเดมี่ 13 ชีวิต ติดถ้ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน และกำรเป็นเจ้ำภำพในกำร
จัดกำรแข่งขัน กีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮำยเกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่ำงวันที่ 18 – 28 พฤศจิกำยน 2561 
มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำในจังหวัดเชียงรำยจ ำนวนมำก  

     - ภาคอุตสาหกรรม ขยำยตัวร้อยละ 2.5 จำกจ ำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสำหกรรม และ
ปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรมที่ขยำยตัวเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร 

    - ภาคเกษตร ขยำยตัวร้อยละ 5.9 จำกสภำพอำกำศที่เอ้ืออ ำนวยส่งผลให้ปริมำณผลผลิตภำค
เกษตรเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
 ด้านอุปสงค์ ภำยในจังหวัดขยำยตัว ดังนี้ 

- ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ขยำยตัวในอัตรำร้อยละ 7.7 ตำมกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวม 2.9 ล้ำนล้ำนบำท และ พรบ. จัดท ำงบประมำณกลำงปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 วงเงิน 1.5 แสนล้ำนบำท รวมทั้งมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย งบประมำณของภำครัฐอย่ำงเข้มงวด ทั้ง
รำยจ่ำยประจ ำและรำยจ่ำยลงทุน ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐบำลขยำยตัวเพิ่มข้ึน  

- การลงทุนภาคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 2.3 ตำมกำรเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อนุญำตก่อสร้ำง (รวม) และ
สินเชื่อเพ่ือกำรลงทุนและรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์จดทะเบียนใหม่ เป็นส ำคัญ จำกกำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรำย โดยมีจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบุคคลจำก
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือบีโอไอเพ่ิมขึ้น มีกำรลงทุนในภำคเอกชนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
โครงกำรรถไฟทำงคู่สำยเด่นชัย – เชียงรำย – เชียงของ ได้รับอนุมัติจำก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31 
กรกฎำคม 2561 มีกำรลงทุนในภำคเอกชนเพิ่มข้ึน 
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- มูลค่าการค้าชายแดน ขยำยตัวในอัตรำร้อยละ 9.5 จำกกำรส่งออกไปจีนตอนใต้ที่มีมูลค่ำเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำต่ำง ๆ ช่วยส่งผลให้กำรค้ำชำยแดนขยำยตัวเพ่ิมขึ้น  ด้ำนกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐขยำยตัวในอัตรำร้อยละ 7.7  

- การบริโภคภาคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 3.4 จำกปริมำณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และยอด
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมหมวดขำยส่ง ขำยปลีก มีเพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งจำกมำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของภำครัฐ 
โดยเฉพำะโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐจะมีส่วนช่วยสนับสนุน  ในกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น สอดคล้องกับ
รำยได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้นส่งผลต่อก ำลังซื้อของครัวเรือน 

  (1.4 )ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย 
   เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย พบอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ร้อยละ 1.1 ต่อปี 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนตำมรำคำในหมวดพลังงำนที่ ปรับสูงขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก ส ำหรับผู้มี
งำนท ำลดลง ร้อยละ -1.1 มีผู้มีงำนท ำในปี 2561 จ ำนวน 629,839 คน  

 
ตารางท่ี 15  อัตรำเงินเฟ้อปี 2558-2560 ของภำคเหนือ  

จังหวัด 
อัตรำเงินเฟ้อ 

2558 2559 2560 
ภำคเหนือ -1.4 0.1 0.5 
เชียงใหม ่ -1.2 0.6 -1.3 
ล ำพูน -0.7 2.3 -2.4 
ล ำปำง -1.5 0.1 1.2 

อุตรดิตถ ์ -1.4 1.6 -2.6 
แพร่ -1.5 1.1 -0.1 
น่ำน -0.7 0.8 0.1 

พะเยำ -0.5 2.1 -2.7 
เชียงรำย -2.1 1.2 -1.3 

แม่ฮ่องสอน -1.1 0.8 -0.3 
นครสวรรค ์ -1.9 -0.5 1.9 
อุทัยธำน ี -2.0 1.0 4.6 

ก ำแพงเพชร -0.5 0.1 0.7 

ตำก -0.9 -0.5 1.2 
สุโขทัย 1.4 0.4 2.7 

พิษณุโลก -0.9 1.0 1.1 

พิจิตร -2.5 -0.5 2.5 
เพชรบูรณ์ -1.8 0.7 -0.3 
ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย,์2560    
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  เมื่อเปรียบเทียบสถำนกำรณ์เงินเฟ้อของจังหวัดเชียงรำยในช่วงปี2558 -2560 พบว่ำเป็นไปตำม

สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของภำคเหนือ โดยในปี 2558 อัตรำเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ -2.1 ซึ่งอัตรำเงินเฟ้อของ
ภำคเหนืออยู่ที่ร้อยละ -1.4 และในปี2560 อัตรำเงินเฟ้อของจังหวัดเชียงรำยยังคงอยู่ที่ร้อยละ -1.3 ในขณะที่
อัตรำเงินเฟ้อของภำคเหนือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ร้อยละ 0.5    

 
 (1.5) แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2562  
   ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ส ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรำยปี 2562 ในอัตรำร้อยละ 

3.4 โดยได้รับแรงหนุนจำกภำคบริกำร ภำคเกษตร กำรค้ำ ชำยแดน และกำรบริโภคภำคเอกชน เป็นส ำคัญ 
 ด้านอุปทาน ภำยในจังหวัดขยำยตัว ดังนี้ 
- ภาคบริการ ขยำยตัวร้อยละ 6.3 จำกกำรที่ภำครัฐและเอกชนให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมกำร 

ท่องเที่ยว มีกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นกำรท่องเที่ยววิถีชุมชน กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเน้น
สุขภำพ ประกอบกับจังหวัดเชียงรำยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 36 “น้ ำกกเกมส์” 
โดยจัดขึ้น ระหว่ำงวันที่ 18 - 22 มกรำคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวจะส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเที่ยว
และผู้โดยสำรผ่ำนท่ำอำกำศยำนที่มีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มข้ึน  

- ภาคเกษตร ขยำยตัวร้อยละ 5.1 จำกปริมำณน้ ำเพียงพอเหมำะสมแก่กำรเพำะปลูก ส่งผลดีต่อ 
ปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตร  

- ภาคอุตสาหกรรม ขยำยตัวร้อยละ 2.4 จำกกำรเพ่ิมทุน จดทะเบียนของอุตสำหกรรมขยำยตัว
เพ่ิมข้ึน 

ด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด  
- ด้านการใช้จ่ายภาครัฐบาล  ขยำยตัวในอัตรำร้อยละ 3.0 จำกกำรที่รัฐบำลเห็นชอบกรอบ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวม 3 ล้ำนล้ำนบำท รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อม 
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือรองรับมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยเงิน  
ขยำยตัวเพิ่มข้ึน  

- การลงทุนภาคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 3.6 จำกกำรที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรรถไฟ เด่นชัย – 
เชียงรำย – เชียงของ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 โดยจะเริ่ม ก่อสร้ำงได้ในปี 2562 คำดว่ำจะดึงดูดให้
ผู้ประกอบกำรเข้ำมำลงทุนในจังหวัดเพ่ิมมำกขึ้น  

- มูลค่าการค้าชายแดน ขยำยตัวใน อัตรำร้อยละ 5.5 จำกสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำต่ำง ๆ จะช่วย
ส่งผลให้ กำรค้ำชำยแดนขยำยตัวเพ่ิมข้ึน  

- การบริโภคภาคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 5.2 จำกนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก
ปีก่อนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ กระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก เช่น โครงกำรประชำรัฐ โครงกำรไทยนิยม
ยั่งยืน รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร ช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐมีส่วนช่วย
สนับสนุนกำรจับจ่ำยใช้สอยของประชำชนมำกขึ้น  

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย  
- เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด พบอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 1.3 ต่อปี  

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนตำมแนวโน้มต้นทุนจำกรำคำ น้ ำมันดิบในตลำดโลกท่ีมีทิศทำงเพ่ิมขึ้น ส ำหรับผู้มีงำน
ท ำลดลง ร้อยละ -1.0  โดยคำดว่ำจะมีผู้มีงำนท ำในปี 2562 จ ำนวน 623,620 คน 
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ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2561 และปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย  
1. สภำพอำกำศที่เอ้ืออ ำนวยมีปริมำณน้ ำเพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีปริมำณ มำกขึ้น  
2. ภำครัฐและเอกชนให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น มีกำร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแนะน ำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และมีกำรจัดท ำ แพ็คเกจ
กำรท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำพักค้ำงคืนในจังหวัดเชียงรำย กำรผลักดันให้จังหวัดเชีย งรำย เป็น
เมืองไมซ์ซิตี้ พัฒนำรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมกำร  
ท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้ำนสุขภำพ  

3. มำตรกำรหรือนโยบำยภำครัฐที่มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 นโยบำยช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อยผ่ำน บัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ ซึ่งจังหวัดเชียงรำย มีผู้มำขอรับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จ ำนวน 306,354 รำย เพ่ือลด 
ค่ำใช้จ่ำยให้กับประชำชนสนับสนุนกำรจับจ่ำยใช้สอยภำยในจังหวัดเพ่ิมข้ึน กำรจัดสรรงบประมำณให้หมู่บ้ำน
ละ 200,000 บำท ตำมโครงกำรประชำรัฐและโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งมำตรกำรช่วยเหลือ SMEs ให้ 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้เป็นต้น ส่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรำย 

4. กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวงเชียงรำย เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของจ ำนวนผู้โดยสำร 
จ ำนวนสำยกำรบิน และปริมำณกำรบินที่เพ่ิมขึ้น โดยได้เตรียมควำมพร้อมในกำรขยำยรันเวย์ อำคำรผู้โดยสำร 
ลำนจอดอำกำศยำน ก่อสร้ำงขยำยอำคำรคลังสินค้ำ ก่อสร้ำงขยำยโรงซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ และมีกำรขยำย
เส้นทำง กำรบินทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น กำรเพ่ิมเที่ยวบินของสำยกำรบิน Auili Airlines เที่ยวบิน เชียรำย 
– จิ่งหง เป็นต้น ซึ่งช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทำงสะดวกข้ึน ส่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  

5. โครงกำรรถไฟ เด่นชัย – เชียงรำย – เชียงของ มีควำมชัดเจนมำกขึ้น จำกกำรที่ คณะรัฐมนตรี
อนุมัติโครงกำรรถไฟ เด่นชัย – เชียงรำย – เชียของ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 มีระยะทำง รวม 323 
กิโลเมตร โดยจะเริ่มก่อสร้ำงได้ในปี 2562 คำดว่ำผู้ประกอบกำรจะเข้ำมำลงทุนในจังหวัดเพ่ิมมำกข้ึน  

6. จังหวัดเชียงรำยเป็นเจ้ำภำพกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮำยเกมส์” และกีฬำ
คนพิกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 36 “น้ ำกกเกมส์” โดยจัดในช่วงเข้ำฤดูกำลท่องเที่ยว คำดว่ำจะดึงดูด นักท่องเที่ยว
เข้ำมำในจังหวัดเป็นจ ำนวนมำก เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอย และเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจภำยในจังหวัด เชียงรำย
ให้ขยำยตัวเพ่ิมข้ึน  

7. เหตุกำรณ์ทีมหมูป่ำอะคำเดมี่ติดถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน ท ำให้มีกำรพัฒนำถ้ ำหลวงฯ ให้ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ และมีรูปปั้นของจ่ำแซม (สมำนกุนัน) และมีภำพวำด “The Heroes” ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจ ให้
นักท่องเที่ยวมำเที่ยวจังหวัดเชียงรำยเพิ่มข้ึน  

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2561 และปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย  
1. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพอำกำศ อำจท ำให้เกิดภัยธรรมชำติ ขึ้น

ได้และกระทบต่อปริมำณผลผลิตสินค้ำภำคเกษตร  
2. รำคำน้ ำมันปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อค่ำครองชีพของประชำชน ท ำให้ก ำลังซื้อลดลง  
3. ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำภำคเกษตร สูงขึ้นในขณะที่รำคำสินค้ำเกษตรบำงชนิดยังทรงตัวอยู่ใน  ระดับ

ต่ ำ จะกระทบต่อรำยได้เกษตรกรและส่งผลต่อก ำลังซื้อลดลง 
 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน ในปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 9.5 มีมูลค่ำส่งออกสินค้ำอยู่ที่ 43,722 ล้ำนบำท 
และมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 8,616 ล้ำนบำท และในปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 5.5 คำดว่ำจะมีมูลค่ำส่งออก
สินค้ำอยู่ที่ 48,057 ล้ำนบำท และมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 8,788 ล้ำนบำท จำกกำรส่งออกไปจีนตอนใต้ที่คำดว่ำจะมี
มูลค่ำเพ่ิมข้ึน ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำต่ำง ๆ จะช่วยส่งผลให้กำรค้ำชำยแดนขยำยตัวเพ่ิมข้ึน 
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(1.6) สถานการณ์การค้าชายแดน  
         1) มูลค่าการส่งออกและน าเข้า 
ตารางที่ 16 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนรวมด้ำนจังหวัดเชียงรำย ปี  2561 (มกรำคม-กันยำยน) 

ประเทศ 
 

มูลค่าการค้า/ม.ค.-ก.ย.61 (ล้านบาท) 
ส่งออก อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

น าเข้า อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(%) 

รวม ดุลการค้า 

ลาว 12,699.82 21.08 295.77 1.70 12,995.59 12,404.05 
เมียนมา 11,108.95 20.15 212.14 51.91 11,321.09 10,896.81 

จีน 10,589.77 25.41 4,616.02 -9.51 15,205.79 5,973.75 
รวม 34,398.54 - 5,123.93 - 39,522.47 34,398.54 

ที่มำ : กองควำมร่วมมือกำรค้ำและกำรลงทนุ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ, 2561. 
 

- มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนรวม ช่วงเดือน มกรำคม-กันยำยน 2561 มีมูลค่ำเท่ำกับ 39,522.47 ล้ำนบำท  
มูลค่ำกำรส่งออก มีมูลค่ำเท่ำกับ 34,398.54 ล้ำนบำท มูลค่ำกำรน ำเข้ำ ช่วงเดือน มีมูลค่ำเท่ำกับ 5,123.93
ล้ำนบำท ดุลกำรค้ำ เท่ำกับ 34,398.54 ล้ำนบำท  
 - สินค้ำส่งออกท่ีส ำคัญ ได้แก่ สินค้ำอุปโภค-บริโภค น้ ำมันเชื้อเพลิง สินค้ำเกษตร ปศุสัตว์ น้ ำมันดีเซล
หมุนเร็ว มังคุด ข้ำวสำร ปูนซีเมนต์ ล ำไย เครื่องดื่มและสินค้ำอ่ืนๆ เป็นต้น  
 - สินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด สินค้ำเกษตร กระเทียมสด เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
ดอกไม้ ไม้ประดับ ลิกไนซ์ แก๊สอำร์กอน สินค้ำอุปโภค-บริโภค ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้ำอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
  (1.7) สถานการณ์การท่องเที่ยว 

    จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติของส ำนักงำนสถิติจังหวัดเชียงรำย พบข้อมูลที่ตั้งของจังหวัดอยู่
เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ เนื่องจำกมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ แหล่งอำรยธรรม
ล้ำนนำ ตลอดจนมีควำมหลำกหลำยทำงสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือน
บ้ำน และกำรคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำน และนำนำชำติ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
รำบลุ่มและเทือกเขำ มีอำกำศท่ีเย็นสบำยตลอดทั้งปี เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำและน้ ำตกอันงดงำมหลำยแห่ง มี
เทือกเขำผีปันน้ ำที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่ำจนถึงด้ำนทิศเหนือ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ ำโขงไหลผ่ำน
ประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลำงระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
เป็นเหตุผลให้เชียงรำยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีควำมพร้อมในด้ำนทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ในด้ำนของแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรำยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพำณิชย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ที่ท ำให้นักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะชำวจีนหลั่งไหลเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ จังหวัดเชียงรำยยังมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ที่มีชื่อเสียงหลำยแห่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่ำแก่ที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำน มีประชำกรหลำยเชื้อ
ชำติ ทั้งชำวไทยพ้ืนรำบ ชำวไทยภูเขำ แต่ละชนชำติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ก่อ
เกิดแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ท ำให้จังหวัดเชียงรำยได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก 
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แผนภูมิที่ 3 จ ำนวนสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำยแยกรำยอ ำเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย ,2559 

 ข้อมูลจำกส ำนักงำนปกครองจังหวัดเชียงรำย พบว่ำ โรงแรมที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 236
แห่ง ในปี 2557 เป็น 261 แห่ง ในปี 2558 และเพ่ิมสูงขึ้นอีกเป็น 285 แห่ง ในปี 2559 โดย Home Stay               
ที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 34 แห่ง ในปี  2557 เป็น 40 แห่งในปี  2559 คิดเป็นอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 17.7 และ Guest House ที่จดทะเบียน ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นกัน  
 

 นอกจำกนี้เชียงรำยยังมีศักยภำพเพียงพอที่สำมำรถพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งกำรประชุมหรือกำรรองรับ
กิจกรรมไมซ์ (MICE CITY) เพรำะมีสถำนที่ดึงดูดในกำรจัดกิจกรรมประชุมสัมมนำและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
มีเส้นทำงคมนำคมมีสะดวกรวดเร็วมีที่พักสวยงำม รวมทั้งมีควำมได้เปรียบที่มีค่ำครองชีพน้อยกว่ำพ้ืนที่อ่ืนๆ        
ส่วนสถำนที่ท่องเที่ยวก็มีควำมหลำกหลำย เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะ เป็นแหล่งกำรค้ำ
ชำยแดนที่คกึคัก ขณะที่แต่ละอ ำเภอต่ำงก็มีจุดขำยและมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพำะตัว    
 ดังนั้นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรประชุมสัมมนำทั้งในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และ
พ้ืนที่อ่ืนๆในจังหวัด จึงเป็นศักยภำพที่ได้เปรียบของเชียงรำย สำมำรถสร้ำงรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภำยใน
จังหวัดได้ จุดเด่นด้ำนกำรท่องเที่ยวของเชียงรำยดังกล่ำวนี้เป็นกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับคนเชียงรำยและสำมำรถ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ภำยในจังหวัดได้เป็นอย่ำงดี 

 

 

 

 

 

 

 



1-24 
 

ตารางท่ี 17 สถิติจ ำนวนท่องเที่ยวของจังหวัดในภำคเหนือที่มีรำยได้เพ่ิมขึ้นสูงที่สุด 12 จังหวัดแรก  
       ปี พ.ศ. 2560และปี 2561 

 จังหวัด จ านวนผู้เย่ียมเยือนทั้งหมด (คน) รายได้จากผู้เย่ียมเยือน (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change  พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change 

เมืองรอง เชียงรำย 296,262 280,506 +5.62 2,638.7 2,395.3 + 10.16 
เมืองหลัก เชียงใหม ่ 1,030,814 1,007,871 +2.28 9,441.7 8,803.6 + 7.25 

เมืองรอง นครสวรรค ์ 132,949 127,939 +3.92 315.0 287.6 + 9.49 
เมืองรอง พิษณุโลก 254,100 244,099 +4.10 770.5 703.1 + 9.58 

เมืองรอง พะเยำ 57,045 54,374 +4.91 134.9 121.9 + 10.66 
เมืองรอง เพชรบูรณ ์ 221,297 212,873 +3.96 751.3 690.4 + 8.81 
เมืองรอง แพร่ 78,356 75,437 +3.87 161.5 148.3 + 8.86 
เมืองรอง ล ำปำง 140,911 136,207 +3.45 497.4 445.2 + 11.73 

เมืองรอง ล ำพูน 106,399 101,025 +5.32 153.0 138.3 + 10.62 

เมืองรอง อุตรดิตถ ์ 83,894 81,905 +2.43 154.4 143.1 + 7.95 

เมืองรอง อุทัยธำน ี 65,780 64,402 +2.14 131.4 120.6 + 8.94 

เมืองรอง น่ำน 74,286 70,909 +4.76 188.8 172.2 + 9.66 

 ภาคเหนือ 3,081,854 2,990,217 +3.06 17,112.1 15,838.3 + 8.04 
 รวมท้ังหมด 25,246,884 24,551,909 +2.83 224,087.2 213,531.4 + 4.94 

หมำยเหตุ: P หมำยถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ใช้โครงสร้ำง ปี 2559)   
ที่มำ : กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ,2561  

 
แผนภูมิที่ 4  สถิติจ ำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำย ปี พ.ศ. 2558-2560  

 

ที่มำ : กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส ำนักงำนเชียงรำย ณ วันท่ี 22 ธันวำคม 2560. 

 จำกข้อมูลนักท่องเที่ยวในปี 2560 และ 2561 พบว่ำจังหวัดเชียงรำยมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมำก
ที่สุดในภำคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 5.62 นอกจำกนี้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.16 เป็นอันดับที่ 3 ของภำคเหนือ 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจำกนักท่องเที่ยวของภำคเหนือ 

2558 2559 2560

จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) 3,298,991 3,867,810 4,217,605
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และของประเทศพบว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตด้ำนกำรท่องเที่ยวสูงมำกกว่ำอัตรำกำรเพิ่มของภำคเหนือและของ
ประเทศ  เมื่อพิจำรณำจำกสถิติจ ำนวนนักท่องเที่ยว พบจ ำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน   
 
ตารางท่ี 18  ประเภทของนักท่องเที่ยวของจังหวัดในภำคเหนือที่มีรำยได้เพ่ิมข้ึนสูงที่สุด 12 จังหวัดแรก  
           ป ีพ.ศ. 2560และปี 2561 
 

 จังหวัด จ านวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (คน) จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวตา่งชาติ (คน) 
 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change  พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change 

เมืองรอง เชียงรำย 251,375 237,729 + 5.74 44,887 42,777 + 4.93 
เมืองหลัก เชียงใหม ่ 787,408 769,061 + 2.39 243,406 238,810 + 1.92 
เมืองรอง นครสวรรค ์ 131,184 126,215 + 3.94 1,765 1,724 + 2.38 
เมืองรอง พิษณุโลก 227,390 218,270 + 4.18 26,710 25,829 + 3.41 
เมืองรอง พะเยำ 54,155 51,591 + 4.97 2,890 2,783 + 3.84 
เมืองรอง เพชรบูรณ ์ 219,290 210,914 + 3.97 2,007 1,959 + 2.45 
เมืองรอง แพร่ 72,177 69,419 + 3.97 6,179 6,018 + 2.68 
เมืองรอง ล ำปำง 125,811 121,446 + 3.59 15,100 14,761 + 2.30 
เมืองรอง ล ำพูน 100,930 95,729 + 5.43 5,469 5,296 + 3.27 
เมืองรอง อุตรดิตถ ์ 83,167 81,187 + 2.44 727 718 + 1.25 
เมืองรอง อุทัยธำน ี 65,241 63,869 + 2.15 539 533 + 1.13 
เมืองรอง น่ำน 72,240 68,935 + 4.79 2,046 1,974 + 3.65 

 ภาคเหนือ 2,672,442 2,589,897 + 3.19 409,412 400,320 + 2.27 

 รวม
ทั้งหมด 

19,918,257 19,270,743 + 3.36 5,328,627 5,281,166 + 0.90 

หมำยเหตุ: P หมำยถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ใช้โครงสร้ำง ปี 2559)   
ที่มำ : กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ,2561  

 เมื่อจ ำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่ำ จังหวัดเชียงรำยมีอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ มำกที่สุดในภำคเหนือ โดยอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวชำวไทย อยู่ที่ร้อยละ 5.74 และ 
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.93  
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ตารางท่ี 19  อัตรำกำรเข้ำพักของนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2558-2561 

ปี พ.ศ. อัตราการเข้าพัก (เฉลี่ยทั้งปี) 
2558 38.76 
2559 45.14 
2560 49.69 
2561 50.17  

 

ที่มำ : กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส ำนักงำนเชียงรำย ณ วันท่ี 22 ธันวำคม 2560 

  ส ำหรับอัตรำกำรเข้ำพักของนักท่องเที่ยวในช่วงปี 2558-2561 มีแนวโน้มขยำยตัวเพ่ิมสูงขึ้น และเม่ือ
เปรียบเทียบกับกับจังหวัดอ่ืนในภำคเหนือ พบว่ำ อัตรำกำรเข้ำพักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.47 คิดเป็นอันดับที่ 3 ของ
ภำค จ ำนวนผู้เข้ำพักเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.94 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของภำค และอัตรำกำรขยำยตัวสูงมำกกว่ำ อัตรำ
กำรเพ่ิมข้ึนของอัตรำกำรเข้ำพัก และจ ำนวนผู้เข้ำพักของภำคเหนือและภำพรวมของประเทศอีกด้วย  
 
ตารางท่ี 20  อัตรำกำรเข้ำพัก และจ ำนวนผู้เข้ำพักของจังหวัดในภำคเหนือที่มีรำยได้เพ่ิมข้ึนสูงที่สุด  
       12 จังหวัดแรก ปี พ.ศ. 2560และปี 2561 

จังหวัด 
อัตราการเข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก (คน) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change  พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change 

เชียงรำย 50.17 46.70 +3.47 238,654 227,428 +4.94 

เชียงใหม ่ 69.08 67.83 +1.25 635,825 624,353 +1.84 
นครสวรรค ์ 45.80 42.89 +2.91 72,750 70,070 +3.82 

พิษณุโลก 55.14 52.45 +2.69 152,303 146,470 +3.98 
พะเยำ 43.28 40.09 +3.19 27,434 26,160 +4.87 

เพชรบูรณ ์ 58.37 56.21 +2.16 200,361 192,770 +3.94 
แพร่ 50.39 47.94 +2.45 34,169 32,896 +3.87 

ล ำปำง 57.06 54.89 +2.17 53,175 51,411 +3.43 

ล ำพูน 50.24 46.67 +3.57 20,220 19,209 +5.26 
อุตรดิตถ ์ 47.51 45.76 +1.75 59,423 58,013 +2.43 
อุทัยธำน ี 45.02 43.52 +1.50 30,380 29,759 +2.09 
น่ำน 52.58 49.19 +3.39 60,802 58,034 +4.77 

ภาคเหนือ 57.76 55.86 +1.90 1,972,395 1,918,893 +2.79 
รวมท้ังหมด 63.71 63.61 +0.10 13,289,968 13,068,834 +1.69 

หมำยเหตุ: P หมำยถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ใช้โครงสร้ำง ปี 2559)   
ที่มำ : กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ,2561  
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ตารางท่ี 21 รำยได้จำกกำรนักท่องเที่ยวปี 2558 – 2560  

ปี พ.ศ. ล้านบาท 
2558 27,151.06 
2559 32,215.82 
2560 35,613.90 

 

ที่มำ : กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส ำนักงำนเชียงรำย ณ วันท่ี 22 ธันวำคม 2560. 

แผนภูมิที่ 5  รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำย ปี พ.ศ. 2558-2560  

 
ที่มำ : กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส ำนักงำนเชียงรำย ณ วันท่ี 22 ธันวำคม 2560. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2558 2559 2560 
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ตารางท่ี 22  รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของคนไทยและชำวต่ำงชำติของจังหวัดในภำคเหนือท่ีมีรำยได้เพ่ิมข้ึนสูง 
       ที่สุด 12 จังหวัดแรก ปี พ.ศ. 2560และปี 2561 

จังหวัด 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (ล้านบาท) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change  พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change 

เชียงรำย 2,100.95 1,909.4 +10.03 537.75 485.9 +10.67 
เชียงใหม่ 6,517.51 6,139.0 +6.16 2,924.17 2,664.6 +9.74 
นครสวรรค์ 307.58 280.8 +9.53 7.37 6.8 +7.91 
พิษณุโลก 665.99 607.4 +9.65 104.46 95.8 +9.10 
พะเยำ 129.00 116.6 +10.63 5.88 5.3 +11.36 
เพชรบูรณ์ 743.92 683.5 +8.83 7.34 6.9 +6.84 

แพร่ 150.64 138.4 +8.85 10.82 9.9 +8.96 

ล ำปำง 416.05 371.2 +12.07 81.36 74.0 +10.02 

ล ำพูน 145.30 131.3 +10.70 7.73 7.1 +9.03 
อุตรดิตถ์ 153.14 141.9 +7.94 1.30 1.2 +8.33 
อุทัยธำนี 129.94 119.3 +8.96 1.44 1.3 +7.46 
น่ำน 177.11 161.5 +9.68 11.67 10.7 +9.37 

ภาคเหนือ 13,139.31 12,213.6 +7.58 3,972.74 3,624.7 +9.60 

รวมทั้งหมด 87,158.12 82,374.9 +5.81 136,929.05 131,156.5 +4.40 

หมำยเหตุ: P หมำยถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรำยได้ใช้โครงสร้ำง ปี 2559)   
ที่มำ : กองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ,2561  

   เมื่อพิจำณำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำยในปี 2560 เพ่ิมสูงถึง 35,613.90 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเท่ำกับ 32,215.82 ล้ำนบำท และในปี 2558 รำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวเท่ำกับ 27,151.06 ล้ำนบำท และเมื่อเปรียบเทียบกับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรำยกับจังหวัดในภำคเหนือพบว่ำ ในปี 2561 อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจำกคนไทย 
คิดเป็นร้อยละ 10.03 และอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกผู้เยี่ยมเยือนชำวต่ำงชำติ คิดเป็นร้อยละ 10.67  
จำกตัวเลขดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงศักยภำพในด้ำน กำรท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรำยที่ได้พัฒนำและเติบโตไป
พร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดกำรใช้จ่ำยภำยในจังหวัดมำกขึ้น เกิดกำรสร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 
  จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวในปี 2561 ของกองเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  พบว่ำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.16  ดังนั้นจังหวัดควร
สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบกำรในจังหวัดไม่ว่ำจะเป็นโรงแรม ร้ำนขำยของฝำก หรือบริษัทน ำเที่ยว ในกำร
ประชำสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยเน้นนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  นอกจำกนี้
จังหวัดเชียงรำยจึงควรให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพ มำตรฐำนกำรให้บริกำร ของมัคคุเทศก์/ผู้น ำเที่ยว เพรำะ
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นักท่องเที่ยวที่มำท่องเที่ยวในจังหวัด มีทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ดังนั้นผู้น ำเที่ยวจะต้องมีควำมรอบรู้
เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว และรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือแนะน ำนักท่องเที่ยวอย่ำงถูกต้อง จะได้ไม่เกิ ด
ปัญหำในกำรกระท ำควำมผิดของนักท่องเที่ยวอย่ำงที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้เทคโนโลยีอ ำนวยควำมสะดวก เช่น 
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีควำมส ำคัญมำกในปัจจุบัน พบว่ำยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีกำรเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว เพ่ือให้จังหวัดสำมำรถก ำหนดนโยบำยหรือ
จัดสรรงบประมำณลงทุนเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ตรงจุดมำกยิ่งขึ้น 

   ทิศทำงกำรท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562  ในส่วนของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้จัดท ำ
โครงกำรเชียงรำยแต้แต้หรือเชียงรำยยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงกำรด้ำนตลำดที่  ททท. ได้ท ำขึ้นมำเพ่ือเป็นจุดขำยให้
เชียงรำย ซึ่งเป็นเป็นโครงกำรที่หวังผลให้อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชียงรำยอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน โดยปีพ.ศ.2561 
เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอำยุ  ส ำหรับในปีพ.ศ. 2562  จะเน้นโครงกำรดังกล่ำวต่อไป แต่จะเน้นนักท่องเที่ยว
กลุ่มครอบครัวมำกขึ้น  นอกจำกนี้มีกำรท ำแผนกำรตลำดเส้นทำงท่องเที่ยวที่บ้ำนผำหมี-ถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำง
นอน  และจังหวัดข้ำงเคียงตลอดจนสนับสนุนสินค้ำบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย ในส่วนของฤดู
ฝน หรือ green season  นั้นจะส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยใต้แนวคิดฤดูฝนเชียงรำยก็เที่ยวได้   และสนับสนุน
เรื่องแฟชั่นผ้ำพ้ืนเมือง โดยจะน ำมำเป็นจุดขำย ประยุกต์ผ้ำงำมเล่ำเรื่องเมืองเหนือ โดยเฉพำะดอยผำหมีและ
ถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน  นอกจำกนี้มีกำรสร้ำง RAI  ( Relax  Art Inspiration )  มำเที่ยวเชียงรำยแล้ว ได้
พักผ่อน มีควำมสุข มีเรื่องของศิลปะ   ในส่วนกำรพัฒนำชุมชนท่องเที่ยวมีกำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวและ
กำรลดโลกเลอะ ซึ่งเป็นโครงกำรสนับสนุนกำรลดขยะในชุมชน โดยจะร่วมรณรงค์ให้สร้ำงขยะให้น้อยที่สุด  
เพ่ือสร้ำงภำพเชียงรำยให้ยั่งยืนในเมืองสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
   ในส่วนของส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จ.เชียงรำย ในปี 2562 ตั้งเป้ำกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กำรท่องเที่ยว  และกำรท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวนวัตวิถี ตำมนโยบำยกำรของรัฐบำล ร่วมกับ
นโยบำยพัฒนำกำรท่องเที่ยวของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เน้นบริหำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว สร้ำงองค์ควำมรู้และ
ผลิตภัณฑ์ในระดับต ำบล ให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง  ซึ่งปัจจุบันด ำเนินกำรไปแล้วกว่ำ 60 ชุมชน  ยกฐำนะ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศและนำนำชำติ  ส่งเสริมท่องเที่ยวทำงด้ำน
สุขภำพ สปำ ในด้ำนกีฬำ ก็มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรท่องเที่ยว โดยเน้นไปที่กำรปั่นจักรยำนเข้ำสู่ชุมชน 
สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ปั่นลัดเลำะริมแม่น้ ำโขง เชียงแสน – เชียงของ  และยังส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 5 เชียง  
อันได้แก่  เชียงรำย เชียงใหม่ เชียงทอง เชียงรุ้ง และเชียงตุง เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว
บูรณำกำรร่วมกันด้ำนศิลปะ อำหำร วัฒนธรรม   และเพ่ือควำมมั่นใจในด้ำนกำรท่องเที่ยวและควำมปลอดภัย 
ยังจัดสร้ำงเครือข่ำยศูนย์ประสำนงำนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไว้ที่สนำมบินเชียงรำย  สถำนีขนส่งแห่งที่ 1  และ
สะพำนมิตรภำพแห่งที่ 4  โดยจะมีเจ้ำหน้ำประจ ำที่คอยช่วยเหลือด้ำนภำษำและข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว   
นอกจำกนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว  เน้นกำรบริกำรดูแลนักท่องเที่ยว  และกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  ผู้กระท ำผิด
กฎหมำยร่วมกับต ำรวจภูธร และสภอ.ในพ้ืนที่ และงำนสนับสนุนกำรเป็นล่ำมแปลภำษำให้กับนักท่องเที่ยว  
ช่วยเหลือสนับสนุนทุกหน่วยงำนเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวและเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี (ต ำรวจท่องเที่ยว, 
2561)  
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 1.8) ข้อมูลอุตสาหกรรม 
  1) โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดเชียงราย 
 จำกโครงสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรำย ณ รำคำประจ ำปี สัดส่วนกำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรม อยู่ที่ร้อยละ 5.24 หดตัวร้อยละ 0.76 จำกปีที่ผ่ำนมำ ผลมำจำกกำรลงทุนภำคก่อสร้ำง            
ที่ชะลอตัว โดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้ำนจัดสรร ส่งผลให้มีควำมต้องกำร                 
เครื่องเรือนลดลงด้วย แต่ผลิตภัณฑ์ OTOP มีกำรขยำยตัว จำกกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและรูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้ได้มำตรฐำนตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
     1.1) โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำร(สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวนทั้งสิ้น 2,034 โรงงำน เงินลงทุนรวม 20,882.00 ล้ำนบำท              
และมีจ ำนวนคนงำน 17,805 คน โดยจ ำแนกออกเป็นจ ำพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2534       
ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 23 โรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2534 ในจังหวัดเชียงรำย 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

1 1,071      146.69  1,720 
2   251      650.60  1,797 
3   712 20,084.71 14,288 

รวม 2,034 20,882.00 17,805 
 

  2) สรุปสถานการณ์ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.261 
 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยมีโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร (สะสม) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 2,064 โรงงำน เงินลงทุนรวม 18,372.31 ล้ำนบำท และ มีจ ำนวนคนงำน 14,948 คน โดย
จ ำแนกออกเป็นจ ำพวกโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดเชียงราย  

จ ำพวกที่ จ ำนวนโรงงำน จ ำนวนเงินทุน (ล้ำน
บำท) 

จ ำนวนคนงำน 

1 1,075 224.19 1,765 
2 274 793.58 2,041 
3 715 17,354.54 11,142 

รวม 2,064 18,372.31 14,948 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 

หมายเหตุ  โรงงำนจ ำพวกท่ี 1 ได้แก่โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำน 
 ได้ทันทีตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน  
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  สำขำอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำกที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเชียงรำย ได้แก่ 
  2.1. อุตสำหกรรมเกษตร ประกอบด้วยกำรผลิต ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ขิง 
กระเทียม ล ำไย ลิ้นจี่ สับปะรด เป็นหลัก เช่น โรงสีข้ำว รองลงมำได้แก่ โรงอบเมล็ดพืช และผลิตผลทำงกำร
เกษตร โรงงำนขิงดอง ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 270 โรง เงินลงทุน 7,357.43 ล้ำนบำท คนงำน                     
4,222 คน 
  2.2. อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วยกิจกำรเกี่ยวกับห้องเย็น กิจกำรเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน 
หรือทรำยที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง กิจกำรเกี่ยวกับยำสูบ โรงน้ ำแข็งฯลฯ ปัจจุบันมีจ ำนวนโรงงำนทั้งสิ้น ๑64 โรง 
เงินลงทุน 4,246.47 ล้ำนบำท คนงำน ๑,655 คน 
  2.3. อุตสำหกรรมอโลหะ ประกอบด้วย กิจกำรเกี่ยวกับกำรท ำอิฐ ท่อ กิจกำรเกี่ยวกับซีเมนต์ 
คอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันมีโรงงำนทั้งสิ้น 154 โรงงำน เงินลงทุน 1,302.27 ล้ำนบำท คนงำน 1,334 คน 

 
 3) การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงราย              

จำกที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำยได้วิเครำะห์ไว้โดยน ำกรอบแนวคิด Diamond Analysis ของ 
Michael E Porter ประกอบ ด้วยปัจจัย 5 ด้ำน คือ  

 
1) เงื่อนไขทางด้านปัจจัยการผลิต (factor conditions) 
 

  - ด้านวัตถุดิบ ประชำกรส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรำยประกอบอำชีพเกษตรกรรม จึงส่งผลให้จังหวัด
เชียงรำยเป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเกษตรที่ส ำคัญหลำยชนิด เช่น ข้ำว ข้ำวโพด ยำงพำรำ ชำ กำแฟ สับปะรด 
ลิ้นจี่ ล ำไย โดยเฉพำะข้ำว ซึ่งเป็นข้ำวที่มีคุณภำพ  
 - ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงรำยมีชำยแดนติดกับประเทศพม่ำ และลำว ท ำให้มีแรงงำนจ ำนวนไม่น้อย
ที่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำว เนื่องจำกอัตรำค่ำจ้ำงสูงกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำนอยู่มำก  แต่คุณภำพแรงงำนยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภำคเกษตร และเป็นแรงงำนที่ยังขำดทักษะ 

 - ด้านการขนส่ง จังหวัดเชียงรำยมีควำมพร้อมในระบบโลจิสติกส์ ทั้งกำรขนส่งทำงบก ทำงน้ ำ และ
ทำงอำกำศ ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรขนส่งสินค้ำ สำมำรถตอบสนองกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำรได้             
แต่เนื่องจำกจังหวัดเชียงรำยมีระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพ 785 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงโดย
รถยนต์ประมำณ 11 ชั่วโมง ท ำให้ต้นทุนกำรขนส่งสูง ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยสูงตำมไปด้วย   

 2) เงื่อนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ (demand conditions)  

ภาพที่ 4 เงื่อนไขทำงด้ำนควำมต้องกำรหรืออุปสงค์ (demand conditions) 
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กำรบริโภคมีควำมเพียงพอในจังหวัดแม้ว่ำตลำดภำยในจังหวัดค่อนข้ำงแคบ และพฤติกรรมกำร

บริโภคของประชำชนค่อนข้ำงมีควำมหลำกหลำย ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนอุปสงค์จึงยังไม่สำมำรถเพ่ิม
ตลำดผู้บริโภคให้มำกขึ้นได้ รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรมีควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกต้นทุนค่อนข้ำงสูง สู้รำคำ
ของประเทศเพ่ือนบ้ำนไม่ได้ ส่งผลต่อกำรลงทุนและกำรบริโภคภำยในจังหวัด กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคจะช่วยกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรและกำรแข่งขันได้ โดยเฉพำะกำรแข่งขันด้ำน
คุณภำพ 

 
 3) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (supporting and related industries) 
 

ภาพที่ 5 อุตสำหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวเนื่อง (supporting and related industries) 

 
  

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดเชียงรำยมีระดับปำนกลำงถึงค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกมีผู้ผลิต
จ ำนวนน้อยรำย เนื่องจำกมีอุปสรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมำย  (ผังเมือง) ประกอบกับสถำนที่ผลิต ตั้งอยู่กระจัด
กระจำย ขำดกำรรวมกลุ่มอุตสำหกรรมที่เข้มแข็ง ทั้งระดับต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ กำรรวมกลุ่ม
อุตสำหกรรมในจังหวัดเชียงรำยได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เพื่อท ำให้เกิดกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม แต่ยังไม่มี
ศักยภำพที่เพียงพอ ซึ่งอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรำยเป็นอุตสำหกรรมทำงด้ำนกำรเกษตร และกำร
แปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยอุตสำหกรรมหลักในภำคเกษตร ได้แก่ โรงสีข้ำว ทำงภำคเกษตรควรมีกำร
รวมกลุ่มมำกกว่ำที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เพ่ือสร้ำงอ ำนำจต่อรองให้เกิดขึ้น เช่น กำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ โดยกำร
รวมกลุ่มปลูกพืชชนิดเดียวกันในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน  
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 4) กลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต (firm strategy, structure and rivalry)  
 

ภาพที่ 6 กลยุทธ์โครงสร้ำงและสภำพกำรแข่งขันของผู้ผลิต 

 
 

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยมีกำรพัฒนำสินค้ำให้มีควำมแตกต่ำงของตนเองออกมำ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งให้ควำมใส่ใจกับกำรคัดเลือกวัตถุดิบในกำรผลิตเพ่ือปรับปรุงสินค้ำ และน ำกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดมำปรับใช้มำกขึ้น เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่ๆ โดยกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น 
กำรสร้ำงตรำสินค้ำของจังหวัดเชียงรำย กำรน ำนวัตกรรมใหม่ๆ มำปรับปรุงเพ่ือสร้ำงควำมแตกต่ำงและ
สร้ำงอัตลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนกำรจัดงำนมหกรรมจ ำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขำย พร้อมทั้งมีกำร
พัฒนำบุคลำกรของภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่กำรต่อสู้ทำงธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป  

ปัจจุบัน กระทรวงอุตสำหกรรมเองได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนโดยมีโครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรในภูมิภำค (OPOAI)  เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมที่เข้ำร่วมโครงกำร มำหลำยปีติดต่อกัน โดยเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำกำรพัฒนำสถำนประกอบกำร ซึ่งเดิมมี 7 แผนงำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์              
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรปรับปรุงคุณภำพและพัฒนำงำน กำรลดต้นทุนพลังงำน กำรยกระดับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์/ระบบมำตรฐำนสำกล กลยุทธ์ขับเคลื่อนกำรตลำด  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน              
แต่ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมแผนงำนกำรจัดกำรสถำนประกอบกำรด้วยเทคโน โลยีสำรสนเทศ             
เพ่ิม เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 

5) รัฐบาล (Government) 
ภาพที่ 7 รัฐบำล (Government) 
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 รัฐบำลในชุดปัจจุบันมีเสถียรภำพพอสมควร และมีนโยบำยที่ชัดเจน ตลอดจนภำครัฐในระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ระดับกรม และกระทรวง ได้มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมในพ้ืนที่
อย่ำงต่อเนื่องและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยได้รับควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนภำยในจังหวัดเชียงรำยเป็นอย่ำงดี 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริมในด้ำนกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น โดยให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดเชียงรำยด้วย 
 

1.9) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
 1) อ าเภอแม่สาย ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำกำรบริกำร ท่องเที่ยว รวมไปถึงกำรเป็นศูนย์รวบรวม

และกระจำยสินค้ำ (Trading City) อ ำเภอแม่สำย เป็นอ ำเภอที่มีจุดแข็งในด้ำนกำรค้ำชำยแดน เป็นประตูแรก
ที่มุ่งไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เป็นแหล่งกำรค้ำและกำรท่องเที่ยว และที่เป็นที่นิยม มีด่ำนพรมแดนถำวร 
คือด่ำนแม่สำย ข้อได้เปรียบข้อนี้ ถือเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกมีกำร
ขยำยตัวด้ำนกำรค้ำที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สินค้ำส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ำอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้ำง ส่วนสินค้ำ
น ำเข้ำคือสินค้ำประเภทของป่ำ และทรัพยำกรธรรมชำติ   

นอกจำกนี้ แม่สำยยังมีข้อได้เปรียบทำงด้ำนกำรคมนำคม เนื่องจำกมีโครงกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ช่องจรำจร 4 ถนน) อีกทั้งเป็นแหล่งของกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญและยัง
เป็นพ้ืนที่ที่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เชิงศิลปะวัฒนะธรรมที่เน้น
ควำมหลำกหลำยของชำติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งศักยภำพข้ำงต้นสำมำรถน ำมำสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้ำน เพ่ือสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวร่วมกันได้  

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำของแม่สำยคือ เมืองแห่งกำรค้ำ GMS (Trading City) 
มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศในกลุ่ม GMS เช่นโครงกำร
สร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้ ำสำย 2 นอกจำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแล้ว ยังมี โครงกำรอีกหลำยโครงกำรที่เป็นปัจจัยที่
ส ำคัญส ำหรับกำรผลักดันให้เป็นเมืองแห่งกำรค้ำ ตัวอย่ำงโครงกำรที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรตลำดกำรค้ำชำยแดน 
โครงกำรตลำดสินค้ำเกษตรและสินค้ำพ้ืนเมืองชำยแดน ปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรคือ กำรก ำหนดนโยบำย
สนับสนุน และกำรแก้ไขกฎระเบียบจำกภำครัฐ เช่น กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับแรงงำนต่ำงด้ำว กำรถือครองที่ดิน 
และกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน เป็นต้น 

อุปสรรคต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยแดนของอ ำเภอแม่สำยที่ส ำคัญคือ ปัญหำกำรเมืองภำยในและ
กลุ่มอิทธิพลของประเทศพม่ำที่ เรียกเก็บเบี้ยบำยรำยทำง ส่งผลต่อต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำ ท ำให้
ผู้ประกอบกำรเลี่ยงไปใช้เส้นทำงอ่ืนแทน นโยบำยกำรจ ำกัดสินค้ำน ำเข้ำ และส่งออกก็เป็นอีกข้อจ ำกัดหนึ่งที่
ท ำให้กำรค้ำในพ้ืนที่นี้ยังไม่สะดวกมำกนัก 

 2) อ าเภอเชียงแสน เป็นเมืองท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์และเมืองโลจิสติกส์ท่องเที่ยวทำง
แม่น้ ำโขง (Port City) โดยอ ำเภอเชียงแสน มีข้อได้เปรียบทำงท ำเลที่ตั้งติดแม่น้ ำโขง ซึ่งสำมำรถใช้ประโยชน์
ในกำรขนส่งสินค้ำที่สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจได้ สินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญ ผักผลไม้สด โดยเฉพำะแอปเปิ้ลและสำลี่ 
สินค้ำส่งออกที่ส ำคัญคือ น้ ำมันปำล์ม ล ำไยอบแห้ง ยำงแผ่นรมควัน นอกจำกนี้อ ำเภอเชียงแสนยังเป็นเมือง    
ที่มีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม และยังมีสถำนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส ำคัญ คือ สำมเหลี่ยม
ทองค ำ  

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำของเชียงแสนคือ กำรเป็นเมืองแห่งท่ำเรือและกำร
ท่องเที่ยว (Port City) มีแนวทำงในกำรพัฒนำ คือ กำรบูรณะฟ้ืนฟูเมืองโบรำณเชียงแสน ปรับปรุงสถำนที่
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ท่องเที่ยวบริเวณสำมเหลี่ยมทองค ำ กำรพัฒนำท่ำเรือท่องเที่ยว กำรอ ำนวยควำมสะดวกในส่วนของระบบกำร
ผ่ำนแดน มีปรับข้อก ำหนด ข้อตกลง และมำตรกำรที่เป็นธรรมส ำหรับกำรท่องระหว่ำงประเทศกำรตั้งศูนย์
จ ำหน่ำยสินค้ำปลอดภำษี ตลอดจนกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งเพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำง 

อย่ำงไรก็ตำม ข้อจ ำกัดที่มีผลต่อกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ระดับแม่น้ ำโขงที่ไม่แน่นอน ปัญหำยำ
เสพติด และภัยธรรมชำติซ้ ำซำก เป็นต้น  

อ ำเภอเชียงของ เป็นเมืองโลจิสติกส์และบริกำรขนส่ง และเมืองแวะผ่ำนส ำหรับนักท่องเที่ยว 
(Logistics City) 

 3) อ าเภอเชียงของ จุดแข็งในด้ำนกำรเป็นที่ตั้งของสะพำนข้ำมแม่น้ ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกันอำณำ
เขตระหว่ำงไทยและลำว และถือเป็นหนึ่งในเส้นทำงกำรเชื่อมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ เป็นจุด
ผ่ำนแดนถำวรระหว่ำงไทยและลำว สินค้ำส่งออกที่ส ำคัญคือ สินค้ำอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และวัสดุ
ก่อสร้ำง ส่วนสินค้ำน ำเข้ำจำกลำวที่ส ำคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ของป่ำ และผลผลิตทำงกำรเกษตร  
เป็นต้น นอกจำกนี้ อ ำเภอเชียงแสนยังมีข้อได้เปรียบทำงสภำพพ้ืนที่ที่เหมำะแก่กำรเกษตร และประมง 
โดยเฉพำะกำรเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำบึกทำงธรรมชำติ  

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำของเชียงของคือ กำรเป็นเมืองศูนย์กลำงกำรเปลี่ยน
ถ่ำยและกระจำยสินค้ำ (Logistic City) โดยมีโครงกำรรองรับอยู่หลำยโครงกำรด้วยกัน เช่น โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนในส่วนของกำรพัฒนำโครงข่ำยถนนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงกำรเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
สะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 4 โครงกำรสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกบริเวณศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบกำรขนส่ง
สินค้ำเชียงของที่อยู่ในขั้นตอนของกำรส ำรวจออกแบบ โครงกำรด่ำนศุลกำกรเชียงของแห่งใหม่ที่ยังอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรเจรจำด้ำนกฎระเบียบและควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรขนส่งก็ถือเป็นอีก
หนึ่งควำมร่วมมือที่ไม่ควรมองข้ำม 
 อุปสรรคที่ส ำคัญของอ ำเภอ คือ ปัญหำทำงกำรเกษตร ไม่ว่ำจะเป็นรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่
ตกต่ ำ อุทกภัยที่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ช ำรุด  ไม่พร้อมต่อกำร
รองรับกำรเปิดสะพำนข้ำมแม่น้ ำโขงแห่งที่ 3  และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น  
   4) ภาวะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ปัจจุบันมีโรงงำนอุตสำหกรรมอยู่ใน
พ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรำย  3 อ ำเภอ รวมทั้งสิ้น 177 โรง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 25 จ ำนวนโรงงำนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย 

 อ าเภอ จ านวน เงินลงทุน แรงงาน 
แม่สำย 93 1,654,523,999 1,894 

เชียงแสน 48 535,890,094 884 
เชียงของ 36 720,162,596 325 

รวม 177 2,910,576,689 3,103  
 
 จ ำนวนโรงงำนที่อยู่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อเทียบกับจ ำนวนโรงงำนทั้งหมดในเขตจังหวัด
เชียงรำย (จ ำพวก 2 และ 3 รวมกัน) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18.38 เงินลงทุนเมื่อเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมด 
ในเขตจังหวัดเชียงรำย คิดเป็นร้อยละ 14.03 และจ ำนวนแรงงำน เมื่อเทียบกับจ ำนวนแรงงำนทั้งหมดของ
จังหวัดเชียงรำย คิดเป็นร้อยละ 19.27 
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  5) การก าหนดกลุ่มกิจการเป้าหมาย 10 กลุ่มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย     
เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจภำยในจังหวัด  โดยจังหวัดได้ประชุม กรอ.จังหวัดเชียงรำย ครั้งที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2558      เพ่ือพิจำรณำเลือกกิจกำรเป้ำหมำยส ำหรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย 
โดยที่ประชุมเห็นชอบกิจกำรเป้ำหมำยที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนระดับสูงสุด จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI)    จ ำนวน 10 กิจกำร ได้แก่ 

1) อุตสำหกรรมกำรเกษตร ประมงและกิจกำรที่เกี่ยวข้อง  
2) อุตสำหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง  
3) อุตสำหกรรมผลิตเครื่องเรือน  
4) อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
5) กำรผลิตเครื่องมือแพทย์  
6) กำรผลิตพลำสติก 
7) กำรผลิตยำ  
8) กิจกำรโลจิสติกส์  
9) นิคมหรือเขตอุตสำหกรรม และ  
10) กิจกำรเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว  
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีกำรประกำศเพ่ิมจ ำนวนกิจกำรที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนระดับสูงสุดเพ่ิมข้ึนอีก 10 กิจกำร ได้แก่  
1) กิจกำรอบพืชและไซโล  
2) กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทำงกำรเกษตร  
3) กิจกำรผลิตโครงสร้ำงโลหะส ำหรับงำนก่อสร้ำงหรืองำนอุตสำหกรรม  
4) กิจกำรผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  
5) กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์  
6) กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำง และกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงส ำหรับงำนสำธำรณูปโภค  
7) กิจกำรผลิตสิ่งปรุงแต่งส ำหรับประทินร่ำงกำย เช่น สบู่ ยำสระผม ยำสีฟัน  
8) กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำหรับสินค้ำอุปโภค  
9) กิจกำรผลิตสิ่งของจำกเยื่อหรือกระดำษ และ  
10) กิจกำรพัฒนำอำคำรส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและ/หรือคลังสินค้ำ  

      นอกจำกนี้ส ำหรับกำรลงทุนในกิจกำรประเภทอ่ืนๆนอกเหนือจำกกลุ่มกิจกำรทั้ง 20 กิจกำรข้ำงต้น                  
ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกัน แต่จะมีระดับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขหรือรูปแบบกำร
สนับสนุนกำรลงทุนที่แตกต่ำงกัน อันถือเป็นกำรกระจำยโอกำสในกำรลงทุนที่ทั่วถึงทั้งผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
และรำยย่อย รวมถึงกำรได้โอกำสของประชำชนในพ้ืนที่ที่สนใจจะลงทุนท ำธุรกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรำยทั้ง 3 อ ำเภอ  
      โดยกำรก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำยสำมำรถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
       1) กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่  ประกอบด้วย กำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 
บริกำร    โลจิสติกส์ กำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร   
       2) กลุ่มธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองและสังคม เช่น ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรศึกษำ ธุรกิจ
บริกำรทำงกำรแพทย์ ธุรกิจบริกำรทำงกำรเงิน อันเป็นกำรก ำหนดประเภทของธุรกิจที่เหมำะสมและสอดคล้อง
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อ.เมือง อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ รวม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 25601 (ถงึ พ.ย. 2561) พ.ค.2558 – พ.ย.2561

กับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ และน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในระยะยำว 
 

6) สถิติผู้มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 

ตารางท่ี 26  สถิติจ ำนวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงำน ที่มำติดต่อประสำนงำนกับศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด  
       เดือน พ.ย. 2558 – พ.ย. 2561 

ศูนย์ OSS ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
(ถึง พ.ย.2561) 

พ.ค.2558 – พ.ย.
2561 

อ.เมือง 9 81 144 109 343 
อ.แม่สำย 0 43 212 92 347 
อ.เชียงแสน  0 22 155 97 274 
อ.เชียงของ 0 42 233 146 421 
รวม 9 188 744 444 1,385 

ที่มำ : ศูนย์ OSS อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ,2561. 
 

แผนภูมิที่ 6  สถิติจ ำนวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงำน ที่มำติดต่อประสำนงำนกับศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด 
เดือน พ.ย. 2558 – พ.ย. 2561 

ที่มำ : ศูนย์ OSS อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ,2561. 
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ตารางท่ี 27  สถิติจ ำนวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงำน ที่มำติดต่อประสำนงำนกับศูนย์ OSS   
       ทั้ง 4 จุด เดือน พ.ย. 2558 – พ.ย. 2561 (แยกประเภทหน่วยงำน) 

 ประเภทผู้มำติดต่อ  ยอดรวม (พ.ย.
58-พ.ย.60) 

ยอดรวม (พ.ค.58 – พ.ย.61) ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง 

1. นักลงทุน / ผู้ประกอบกำร 335 530 58.21 
2. หน่วยงำน / เอกชน / ขอข้อมูล 544 855 57.17 

รวม 879 1,385 57.57 
ที่มำ : ศูนย์ OSS อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย ,2561. 

 
จำกสถิติพบแนวโน้มจ ำนวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงำน ที่มำติดต่อประสำนงำนกับศูนย์บริกำร

เบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (One Stop Service : OSS) ทั้ง 4 ศูนย์ (อ.เมือง อ.แม่สำย อ.เชียงแสน และอ ำเภอ
เชียงของ) เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในช่วงเริ่มก่อตั้งศูนย์หรือในปี 2558 (พ.ย. 2558) พบว่ำยอดรวมนักลงทุน/
บริษัท /หน่วยงำน ที่มำติดต่อมีเพียง 9 รำย ต่อมำทำงศูนย์ฯได้ท ำกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ให้กับนักลงทุน บริษัทและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในจังหวัดเชียงรำย เช่น จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบต่ำง ๆ (แผ่นพับข้อมูล 3 ภำษำ คู่มือนักลงทุน 3 ภำษำ วีดิทัศน์ 3 ภำษำ) และกำรจัดประชุมสัมมนำ
ทั้งในระดับต ำบล ระดับอ ำเภอและระดับจังหวัด และสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงศูนย์ฯ OSS ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในภูมิภำคอ่ืนๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรและน ำเสนอยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนที่และ 
แผนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือชักชวนนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ เข้ำมำลงทุน
ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย ท ำให้ยอดจ ำนวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงำน ที่มำติดต่อประสำนงำน
กับศูนย์ฯ มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชนทั่วไปที่เข้ำมำขอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบกำรลงทุน และเมื่อเปรียบเทียบสถำนกำรณ์ในปี 2560 ถึง ปี 2561 พบว่ำ ร้อยละกำรเพิ่มของจ ำนวน
นักลงทุน / ผู้ประกอบกำร ที่มำติดต่อประสำนงำนกับศูนย์ OSS เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.21  และ ร้อยละกำร
เพ่ิมข้ึนของหน่วยงำน / เอกชน / ขอข้อมูลจำกศูนย์ OSS เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.17 

7) มาตรการส่งเสริมการลงทุน  
1) การขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)          

โดย คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้มีประกำศที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2558 
เรื่อง กำรก ำหนดประเภทกิจกำรเป้ำหมำยและเงื่อนไขของกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย และ ประกำศที่ 2/2559 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกิจกำรเป้ำหมำยในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ ลงวันที่ 10 มกรำคม 2559 โดย สิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตำมหลักเกณฑ์ประกำศคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ที่ 4/2557 ปัจจุบันเพ่ือให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงได้ขยำยระยะเวลำกำรขอรับสิทธิประโยชน์ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2563 (ตำมประกำศ 
BOI ที่ 7/2561) 

2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย กระทรวงการคลัง 
2.1) กรมสรรพำกร มำตรกำรลดหย่อนอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 20 เหลือร้อย

ละ 10 เป็นระยะเวลำ 10 รอบระยะเวลำบัญชีส ำหรับกิจกำรทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ำยได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 2.2) กรมศุลกำกร ประกำศกรมศุลกำกร ที่ 154/2558 เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนและเขตปลอดอำกรในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีสำระส ำคัญ 
เช่น ลดจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนทั่วไปจำกเดิม 10 ล้ำนบำท เหลือ 5ล้ำน
บำท หรือตำมที่อธิบดีเห็นควรและให้ผู้ขอจัดตั้ งคลังสินค้ำทัณฑ์บน เขตปลอดอำกร รวมถึงกำรประกอบ
กิจกำรในเขตปลอดอำกร ยื่นค้ำขอจัดตั้งได้ที่ส ำนักงำนศุลกำกรภำคหรือด่ำนศุลกำกรที่ก ำกับดูแลพ้ืนที่ เป็น
ต้น 

  3) มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(ธสน.) ให้บริกำรสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมจัดกำรเงินกู้และได้รับ
วงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเพ่ิม มีระยะเวลำปลอดกำรช ำระเงินคืนเงินต้น 2 ปี ระยะเวลำผ่อนช ำระคืนเงินกู้
สูงสุด 15 ปีและ โดยอัตรำดอกเบี้ยพิเศษในปีที่ 1 เท่ำกับ Prime Rate - 2.50% ต่อปี ปีที่ 2-8 เท่ำกับ Prime 
Rate - 1 

8) ผลจากการด้านการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนในปี  2561  
  จำกข้อมูลเศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 (BOI เชียงใหม่) ณ เดือนตุลำคม 2561  พบว่ำ ผลจำกกำรที่
ประกำศให้จังหวัดเชียงรำยในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประกอบกำร 5 โครงกำร ที่
ได้รับอนุมัติกำรยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน BOI  รวมมูลค่ำ 178 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย  
 1) กิจกำรแปรรูปยำงพำรำขั้นต้น (บริษัท เชียงรำยเครปรับเบอร์ จ ำกัด งบลงทุน 16 ล้ำนบำท) 
 2) กิจกำรสถำนพยำบำล (บริษัท ศรีบุรินทร์กำรแพทย์ จ ำกัด งบลงทุน 105 ล้ำนบำท) 
 3) กิจกำรแปรรูปยำงพำรำขั้นต้น (ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ งบลงทุน 30 ล้ำนบำท) 
 4) กิจกำรผลิตสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติฯ (งบลงทุน 7 ล้ำนบำท) 
 5) กิจกำรอบพืชและไซโล (งบลงทุน 20 ล้ำนบำท)  
 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำกำรลงทุนจำกเขตพัฒนำเศรษฐกิจ 10 จังหวัด จำกมูลค่ำกำรลงทุนที่ 
นักลงทุนผ่ำนกำรอนุมัติ BOI แล้ว รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 51 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 8,618 ล้ำนบำท (ข้อมูล
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2561) พบว่ำสัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนของ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยคิดเป็นร้อยละ 2.06 จำกมูลค่ำเงินลงทุนทั้งหมด  
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 2) ด้านสังคมและความมั่นคง 
 

 สภาพสังคมของจังหวัดเชียงราย ด้วยบริบททางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของการเป็นเมืองชายแดนท าให้มี
ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ รวมถึงการประชากรแฝงจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างาน ท า
ให้ลักษณะทางสังคมเป็นแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน 
ดังนั้นการพัฒนาด้านสังคมในช่วงที่ผ่านมาจึงมีจุดเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เห็นได้จากการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนเชียงราย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนในการท่องเที่ยว
และการเกษตร ส่วนในด้านความมั่นคงนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัด โดยที่ท าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย พบว่าเนื่องจากเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีช่อง
ทางเข้าออกทางธรรมชาติจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมือง การเล่นการพนันตามแนวชายแดน 
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การลักลอบน ารถท่ีโจรกรรมข้ามไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย และปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ รวมทั้งปัญหายาเสพติด โดยในปีที่ผ่านมา สามารถจับกุมได้มากที่สุด
ในห้วงปี 2559-2560 คือยาบ้า จ านวน 21,971,766 เม็ด ยาไอซ์ 176 กิโลกรัม นอกจากนี้ในสถานการณ์
ปัจจุบันพบว่ามีปัญหากลุ่มประชากรแฝงเข้ามาในพ้ืนที่โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษตามข้อสังเกตของหน่วยงาน
ความม่ันคง คือกลุ่มก่อตั้งโรงเรียนอิสลาม ได้แก่ โรงเรียนศรีวิลัยพิทยา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน และสถานสงเคราะห์
เด็ก ต.สบเปา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากทั้งสองแห่งมีการน าเด็กจากต่างพ้ืนที่แนวตะเข็บ
ชายแดนและจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษา 
 (1) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
    1)  หน่วยการปกครอง จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 

1.1) ส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค    34 หน่วยงาน 
   ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 84 หน่วยงาน 

1.2) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   
    เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลต าบล  72  แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 

1.3) อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,754 หมู่บ้าน 
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ภาพที่ 8  แผนที่แสดงอ าเภอในจังหวัดเชียงราย  

 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561., 
  2) ประชากร จ านวนประชากรจากสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย                

ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงราย มีประชากรทั้งสิ้น 1,282,544 คน เป็นชาย 626,784 คน  
เป็นหญิง 655,760 คน ประชากรชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.9 และ 51.1 ตามล าดับ  

  ประชากรที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น 1,164,137 เป็นชาย จ านวน 571,741 คน เป็นหญิง 
592,396 คน ประชากรที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น  118,407 เป็นชาย 55,043 คน เป็นหญิง 63,364 คน 

  ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล 364,455 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ส่วนที่เหลือ 918,089 คน 
หรือร้อยละ 71.6 อยู่นอกเขตเทศบาล   

ในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรทั้งสิ้น 1,287,615 คน เป็นชาย 628,897 คน เป็นหญิง  
658,718 คน ประชากรชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.84 และ 51.16 ตามล าดับ 

  ประชากรที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น 1,159,310 เป็นชาย จ านวน 568,646 คน เป็นหญิง 
590,664 คน ประชากรที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น  116,362 เป็นชาย 54,020 คน เป็นหญิง 62,342 คน 

  ประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้
จัดท าขึ้นส าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) มีประชากรทั้งสิ้น  10,703 คน คิด เป็นชาย 
5,484 คน เป็นหญิง 5,219  

  ประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) มีประชากรทั้งสิ้น 1,240 คน 
คิด เป็นชาย 747 คน เป็นหญิง 493 คน 
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  ทั้งนี้ จากข้อมูลของโครงการส ามะโนการเกษตร ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมี
เนื้อที่ถือครองท าการเกษตร 114.6 ล้านไร่ โดยจังหวัดทีเชียงรายมีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร 2.5 ล้านไร่ อยู่
อันดับที่ 15 ของประเทศซึ่งอ าเภอแม่สรวย มีเนื้อทีถ่ือครองท าการเกษตรสูงสุดระดับอ าเภอในจังหวัดเชียงราย  
 (2) แรงงาน 
      1) สถานการณ์แรงงาน  
  ส าหรับการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรในปี 2561 จากข้อมูลแรงงาน ในไตรมาสที่3ปี
2561 (กรกฎาคม - กันยายน)  พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมี จ านวน955,222
คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 640,032คน (ร้อยละ 67.00) และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 315,190 
คน(ร้อยละ 33.00) ของจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ส าหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
640,032คน นั้นแยกได้เป็น ผู้มีงานท า638,041คน   (ร้อยละ 99.69) ผู้ว่างงาน มีจ านวน 1,991 คน (ร้อยละ 
0.31)ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 315,190 คน จ าแนกได้เป็น ท างานบ้าน จ านวน81,983คน  (ร้อยละ 
26.01) เรียนหนังสือ จ านวน73,858คน (ร้อยละ 23.43) และ เด็กและผู้สูงอายุ คนพิการและผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง 
เป็นต้น จ านวน  159,349 คน  (ร้อยละ 49.91) ของจ านวนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด 
 ส าหรับผู้มีงานท า จ านวน 640,032คน  พบว่าท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน319,858 คน    
(ร้อยละ 50.13) ของผู้มีงานท าทั้งหมด ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 318,183 คน (ร้อยละ 
49.87) ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนที่ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 3.03 เนื่องจากไตรมาสนี้เข้าฤดู
การเพาะปลูก แรงงานในภาคเกษตรยังคงท างานต่อไป และมีแรงงานนอกภาคเกษตรบางส่วน กลับเข้ามา
ท างานในภาคเกษตร ท าให้แรงงานภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาค
เกษตรกรรม 5 อันดับแรกได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มากที่สุด จ านวน 86,774คน (ร้อยละ 27.27) รองลงมาคือ สาขาการ
ก่อสร้าง จ านวน  70,471คน (ร้อยละ 22.15) สาขาการผลิต จ านวน44,634คน (ร้อยละ 14.03) สาขาโรงแรม
และภัตตาคาร  33,220 คน (ร้อยละ 10.44) การบริหารราชการและป้องกันประเทศ  26,443 คน (ร้อยละ 
8.31)  
ตารางที่ 28 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ รายไตรมาสที่ 1-4 ปีพ.ศ. 2560 – ไตรมาส
ที่ 1-3 ปี พ.ศ. 2561 

จ าแนกตามอาชีพ 
ปี  2560 ปี  2561 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการ ระดับ

อาวุโสและผู้จัดการ 

14,720 13,894 17,098 13,648 10,522 17,100 70,798 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ 

17,152 18,114 16,489 19,519 18,791 21,965 22,900 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านเทคนิค สาขา
ต่างๆ และอาชีพที่

เกี่ยวข้อง 

10,393 14,597 11,698 10,216 11,151 12,727 76,541 

เสมียน 14,287 12,103 10,081 7,798 12,604 19,185 300,097 

พนักงานบริการ 115,039 107,925 115,481 114,780 106,787 97,496 105,139 
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จ าแนกตามอาชีพ 
ปี  2560 ปี  2561 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
และพนักงานใน
ร้านค้าและตลาด 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ในด้านการเกษตร
และการประมง 

255,499 276,635 300,039 277,089 297,078 278,624 11,288 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทาง

ฝีมือและธุรกิจ
การค้าที่เกี่ยวข้อง 

86,885 99,510 75,075 75,474 75,585 76,584 15,349 

อาชีพขั้นพ้ืนฐาน
ต่างๆ ในด้านการ

ขายและการ
ให้บริการ 

24,969 29,182 20,654 24,413 21,055 26,136 22,320 

ผู้ปฏิบัติการโรงงาน
และเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การประกอบ 

94,316 82,514 70,607 78,744 81,445 76,334 13,609 

รวม 633,261 654,475 637,221 621,681 635,019 626,150 638,041 
ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2560-2561 ระดับจังหวดั. ส านักงานสถติิแห่งชาติ, 2561. 

 
 เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 300,097คน (ร้อยละ 47.03) รองลงมาคือพนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 105,139คน (ร้อยละ 16.48)  ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทาง
ฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 76,541 คน  (ร้อยละ 12.00)  อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆในด้านการขายและ
การให้บริการ 70,798คน(ร้อยละ 11.10) และ อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ 22,900คน (ร้อยละ 3.59) 
 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานท า พบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่ จบการศึกษา ต่ ากว่า
ประถมศึกษา จ านวน 161,387คน (ร้อยละ 25.29) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา116,405คน (ร้อยละ 
18.24) มัธยมศึกษาตอนต้น98,641(ร้อยละ 13.88) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 94,458(ร้อยละ 
14.80) ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน93,829 คน(ร้อยละ 14.71)  และไม่มีการศึกษา จ านวน 73,322คน (ร้อย
ละ 11.49) 
 เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการท างานส่วนตัว 
จ านวน221,373 คน  (ร้อยละ 34.70) รองลงมาคือช่วยธุรกิจครัวเรือน จ านวน173,715คน (ร้อยละ  27.23) 
ลูกจ้างเอกชน จ านวน  171,534 คน (ร้อยละ  26.88)ลูกจ้างรัฐบาล จ านวน  49,445คน (ร้อย 7.75) นายจ้าง 
จ านวน 21,976 คน (ร้อยละ 3.44) และการรวมกลุ่ม จ านวน0 คน (ร้อยละ 0.00) 
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อัตราการว่างงานในจังหวัดเชียงรายไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน) มีอัตราการว่างงาน 1,991 
ราย สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจ านวนประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานรวม พบว่าจังหวัดเชียงรายมีอัตราการ
ว่างงานร้อยละ 0.31 
 
ตารางท่ี 29  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 
2560 และไตรมาสที่ 1-3 พ.ศ. 2561 
 

สถานภาพ 
การท างาน 

ปี  2560 ปี  2561 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

นายจา้ง 14,099 17,824 16,722 18,975 10,804 10,437 21,976 
ลูกจ้างรัฐบาล 48,280 42,786 40,202 48,014 43,216 54,073 49,445 
ลูกจ้างเอกชน 206,664 199,141 172,003 175,862 168,752 190,060 171,534 
ท างานส่วนตัว 223,662 245,286 232,667 223741 250,276 228,586 221,373 
ช่วยธุรกิจ
ครัวเรือน 

140,556 149,439 175,627 154,735 161,037 142,994 173,715 

การรวมกลุ่ม - - - 354 333 - - 
รวม 633,261 654,475 637,221 621,681 635,019 626,150 638,041 

 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2560-2561 ระดับจังหวดั. ส านักงานสถติิแห่งชาติ, 2561. 
 

 แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย ผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดเชียงรายปี  2560 
พบว่าจังหวัดเชียงราย มีแรงงานนอกระบบรวม จ านวน 638,155 คน ได้แก่แรงงานนอกระบบไม่มีสวัสดิการ 
488,361 คน แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการ 148,861 คน ไม่เข้าข่าย 933 คน 
แรงงานผู้สูงอายุ 
 แรงงานผู้สูงอายุมี (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีจ านวนทั้งสิ้น 204,045 คน แยกเป็นชายจ านวน 95,470 
คน หญิง 108,575 คน (ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561) จากจ านวนประชากร ทั้งจังหวัด จ านวน 1,287,615 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.85 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นสังคมสูงอายุตามเกณฑ์ของ
องค์การสหประชาชาติหรืออยู่ในระดับที่ 1 คือระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Aging society) ที่หมายถึง
ประชากรสูงอายุมากกว่าสัดส่วนร้อยละร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพผู้สูงอายุ 27 แห่ง ประกอบไปด้วยศูนย์ฯเดิมประจ าปี 2561 จ านวน 9 แห่ง และศูนย์ใหม่ที่ได้รับการ
สนับสนุนในปี 2561 อีกจ านวน 18 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่ อปท.ต้นแบบการพัฒนาประชากรสูงอายุ 27 
แห่ง นอกจากนี้ยังมีกลไกและเครือข่ายอ่ืนๆ ร่วมด าเนินการและประสานการท างานร่วมกันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 126 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่  115 ต าบล ซึ่งได้มีการจัดตั้งควบคู่กับศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุไปพร้อมกันชมรมผู้สูงอายุ  ทั่วจังหวัดที่อยู่ในสังกัดสาขาชมรมสภาผู้สูงอายุ
ประจ าจังหวัดเชียงราย จ านวน 1,863 ชมรม ชมรมหมอเมือง  จ านวน 18 อ าเภอ และชมรมคลังปัญญา
ผู้สูงอายุ18 อ าเภอ  ที่มาส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
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 2) การเปลี่ยนแปลงของประชากรวัยแรงงาน  
 จากข้อมูลแสดงให้ถึงจ านวนแรงงานที่มีงานท าที่มีแนวโน้มลดลงไตรมาสที่2 เป็นที่สังเกตว่าจ านวน
ผู้ว่างงานลดลง ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานที่ออกมาท างานบ้านมีเพ่ิมขึ้น ประเด็นดังกล่าวเป็น
ประเด็นที่จ าเป็นต้องติดตามต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมวัยสูงวัยที่
พบในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีผู้สูงอายุและมีเด็กท่ีจ าเป็นต้องดูแล ดังนั้นผู้หญิงวัยแรงงานจ าเป็นต้องออกจาก
ตลาดแรงงาน เพ่ือมาดูแลพ่อแม่ท่ีเป็นผู้สูงอายุและลูกที่ยังเล็ก  
 
ตารางท่ี 30 จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยท างาน  ปี 2560 

กลุ่มแรงงาน 
ไตรมาส 1 

จ านวน (คน) 
ไตรมาส 2 

จ านวน (คน) 
ไตรมาส 3 

จ านวน (คน) 
ไตรมาส 4 

จ านวน (คน) 

ไตรมาส 1 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 2 
จ านวน 
(คน) 

มีงานท า 633,261 654,475 637,221 -621,681 635,019 626,150 
ผู้ว่างงาน 3,831 1,473 2,194 -1,178 5,441 2,797 

ผู้ที่รอฤดูกาล 2,359 - 435 -1,366 506 350 
รวม 637,093 655,948 639,221 624,225- 640,460 628,947 

ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัด,.2561 
ตารางท่ี 31 จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยท างาน  ปี 2560 

ประชากร 
ไตรมาส 1 

จ านวน (คน) 
ไตรมาส 2 

จ านวน (คน) 
ไตรมาส 3 

จ านวน (คน) 
ไตรมาส 4 

จ านวน (คน) 

ไตรมาส 1 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 2 
จ านวน 
(คน) 

ท างานบ้าน 92,760 94,702 91,437 93,309 86,506 91,746 
เรียนหนังสือ 77,814 71,452 71,783 70,365- 79,478 71,586 

อื่นๆ 146,056 133,934 152,823 -167,731 148,532 162,754 
ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัด,.2561 

 
แผนภูมิที ่7 ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไป มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ รายไตรมาสที่ 1-4 ปี 

             พ.ศ. 2559 – ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย, 2560. 
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การวิเคราะห์ประชากรอายุ 15 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส  (1-4) พ.ศ.
2560 และไตรมาสที่ 1-3 พ.ศ. 2560 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและลดลงไม่เท่ากันและมีความแตกต่างกันตาม
ประเภทของอาชีพ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี  
              นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ. 2559 
และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2559 – พ.ศ.2560 พบว่าสถานภาพการท างาน 
ของนายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล และลูกจ้างเอกชน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนการท างานส่วนตัว การช่วยธุรกิจ
ครัวเรือน และการรวมกลุ่ม มีแนวโน้มลดลง  
 
ตารางท่ี 32  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างานไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ.2559 
และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 
 

สถานภาพ 
การท างาน 

ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 

นายจ้าง 19,314 15,531 18,602 14,639 14,099 
ลูกจ้างรัฐบาล 41,971 50,810 42,266 32,132 48,280 
ลูกจ้างเอกชน 184,837 167,315 157,143 164,429 206,664 
ท างานส่วนตัว 237,588 255,331 260,448 245,413 223,662 
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 155,272 160,114 181,104 180,598 140,556 
การรวมกลุ่ม 617 - - - - 

รวม 639,599 649,101 659,563 637,211 633,261 
 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2559 – 2560 ระดับจังหวัด. ส านักงานสถิติแหง่ชาติ, 2560. 
 

 

 (3) การศึกษา 
     ส าหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 724 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง แม่สรวย 

และอ าเภอแม่จัน ส าหรับจ านวนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและ
อาชีวะ มีทั้งสิ้น 23 แห่ง 

   
ตารางท่ี 33 โรงเรียน จ าแนกตามสังกัด เป็นรายอ าเภอ  

ที ่ อ าเภอ รวม 

สนง.
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สนง.บริหารงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 

1 เมืองเชียงราย 118 75 22 13 8 
2 เวียงชัย 27 20 4 1 2 
3 เชียงของ 40 33 3 1 3 
4 เทิง 54 48 2 2 2 
5 พาน 72 56 5 6 5 
6 ป่าแดด 17 11 2 3 1 
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ที ่ อ าเภอ รวม 

สนง.
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

สนง.บริหารงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 

7 แม่จัน 52 40 5 5 2 
8 เชียงแสน 40 32 3 3 2 
9 แม่สาย 49 34 10 3 2 
10 แม่สรวย 56 52 1 1 2 
11 เวียงป่าเปา้ 46 39 4 1 2 
12 พญาเม็งราย 30 25 2 - 3 
13 เวียงแก่น 23 21 1 - 1 
14 ขุนตาล 19 14 2 1 2 
15 แม่ฟ้าหลวง 32 31 - - 1 
16 แม่ลาว 17 15 - 1 1 
17 เวียงเชียงรุ้ง 17 13 1 2 1 
18 ดอยหลวง 15 13 1 - 1 
   รวม 724 572 68 43 41 

ที่มา  1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.เชียงราย เขต 1,2,3,4 
2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จ.เชียงราย 3.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จ านวนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยในล าดับที่ 11 – 23 เป็น
สถาบันอาชีวศึกษา รายชื่อดังนี้ 

สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตเทิง 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตแม่สาย 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
6. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติเชียงราย 
7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยบริการศูนย์เชียงราย 
(ห้องเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) 
8. มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว-
เชียงราย (วิทยาเขตนครเชียงราย) 
10. มหาวิทยาลัยเชียงราย (เอกชน) 

11. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
14. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
15. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
16. วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
17. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุง้ 
18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

สถาบันอาชีวศึกษา 
19. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 
20. โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 
21. โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย 
 

22. โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย 
23. โรงเรียนชัยศิษย์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
เชียงของ 
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ตารางที่ 34  คร ูและนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 
ระดับการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 การเปลีย่นแปลง

ระหว่างปี 2556และ
ปี 2560 (เท่า)  

ครู 9,803 10,399 10,851 10,808 12,386 1.26 

วุฒิการศึกษา       
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 1,066 1,504 1,044 3,448 4,059 3.81 

ปริญญาตร ี 2,905 4,129 6,345 7,162 8,146 2.80 
อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
18 42 323 175 57 3.17 

ต่ ากว่าอนุปริญญา 17 22 155 23 124 7.29 

นักเรียน 184,457 179,377 179,377 176,149 208,375 1.13 

ระดับการศึกษา       
มัธยมศึกษาตอนปลาย 24,635 24,037 24,037 21,438 36,206 1.47 
มัธยมศึกษาตอนต้น 40,974 37,893 37,893 37,974 54,458 1.33 

ประถมศึกษา 88,977 87,364 87,364 85,938 71,796 0.81 
ก่อนประถมศึกษา 29,871 30,083 30,083 30,799 22,358 0.75 
      ที่มา: ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,2561  

        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต เขต 36 จังหวัดเชียงราย  
 ส าหรับบุคคลการทางการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 พบว่า มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.26 เท่า โดยจาก

เดิมในปี 2556 จ านวน 9,803 คน เพ่ิมข้ึนเป็น 12,386 คนในปี 2560 และส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามีจ านวนครูมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะครูที่
จบการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา เพ่ิมขึ้นถึง 7.29 เท่า  ส าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงรายในปี 2560 มีจ านวน 
208,375 คน ส่วนใหญ่เป็นประถมศึกษา จ านวน 71,796 คน เมื่อเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในจังหวัด
เชียงราย พบว่าจ านวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา และก่อนประถมศึกษามีสัดส่วนลดลง 0.81 และ 0.75 
เท่าตามล าดับทั้งนี้สอดคล้องกับบริบทของสังคมสูงวัยในจังหวัดเชียงราย ส่งผลท าให้จ านวนนักเรียนเริ่มลดลง 
แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ คิดเป็น 1.47 
และ 1.33 ตามล าดับ  

 (4) ภาษา  
 ภาษาพูด ใช้พูดจากันเรียกว่า “อู้ค าเมือง” ส าเนียงพูดของชาวเชียงรายไม่เหมือนกับจังหวัดอ่ืน        

ในภาคเหนือ คือไม่เนิบนาบ และไม่ห้วนจนเกินไปเป็นส าเนียงที่หล่อหลอมขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเชียงรายเคย
เป็นเมืองร้างผู้คนนานเกือบร้อยปี ได้มีการฟ้ืนฟูบ้านเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2384 โดยได้เกณฑ์
ราษฎรจากเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และชนเผ่าไตใหญ่ ไตลื้อ ไตยอง และไตขืน (เขิน) ซึ่งอพยพจาก
เชียงตุง และสิบสองปันนา รวมทั้งชาวลาวจากประเทศลาว ได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันดังนั้นส าเนียงพูดของชาว
เชียงรายจึงมีความหลากหลายทางส าเนียงในพ้ืนที่ต่าง ๆ แต่ภาษาหลักของเชียงรายจะอยู่ที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอเวียงชัย และอ าเภอพาน 

 ภาษาเขียนในเชียงรายก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดทางภาคเหนืออ่ืนๆ คือมีภาษาเขียนที่เรียกว่าอักขระ
ล้านนา หรือตัวเมือง อักษรล้านนามีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมของอินเดีย มีการจัดระบบของหลักภาษา
คล้ายกับภาษาบาลี อักษรล้านนามีรูปทรงกลมป้อมคล้ายอักษรพม่าและมอญ แต่หลักการทางภาษา                      
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ไม่เหมือนกัน จากหลักฐานในศิลาจารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่                   
แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของอักษรล้านนามีรูปทรงเป็นตัวเหลี่ยมมาก่อน 
 

 (5) สาธารณสุข 
 จากข้อมูลและสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเชียงราย พบว่าในปี 2560 จังหวัดเชียงรายมี
ประชากรทั้งหมด  1,287,615คน มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 204,045 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.85  ของประชากรทั้งจังหวัด  และ มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจ านวน 125,940 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.78   (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ซึ่งถือว่าในขณะนี้จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)   และแนวโน้มไปสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
society)ในอนาคตอันใกล้  เมื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านการบริการสาธารสุขในปี 2561 สรุปได้
ดังต่อไปนี้  

  5.1) สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ตารางท่ี 35 สถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท เป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 
อ าเภอ โรงพยาบาล

รัฐบาล 1/ 
โรงพยาบาล

เอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริม สถานีอนามัย คลินิก 

รวมยอด 20 3 215 - 447 

อ าเภอเมืองเชียงราย 3 3 30 - 183 
อ าเภอเวียงชัย 1 - 9 - 11 

อ าเภอเชียงของ 1 - 17 - 15 
อ าเภอเทิง 1 - 16 - 12 

อ าเภอพาน 1 - 20 - 23 
อ าเภอป่าแดด 1 - 6 - 7 
อ าเภอแม่จัน 1 - 16 - 36 

อ าเภอเชียงแสน 1 - 13 - 20 

อ าเภอแม่สาย 1 - 11 - 61 
อ าเภอแม่สรวย 1 - 12 - 20 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 - 10 - 17 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 - 8 - 5 
อ าเภอเวียงแก่น 1 - 9 - 4 
อ าเภอขุนตาล 1 - 6 - 6 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 - 13 - 5 
อ าเภอแม่ลาว 1 - 9 - 9 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 - 6 - 7 
อ าเภอดอยหลวง 1 - 4 - 6 

1/ รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวสิาหกิจและองค์การอสิระ และเทศบาล (ไมร่วมโรงพยาบาลประเภทบริการเฉพาะทาง  
2/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขท่ีอยู่ใกล้ชิดชุมชน    
        ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย,2561
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จ านวนสถานบริการสาธารสุขในจังหวัดเชียงราย กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยในพื้นที่อ าเภอเมืองจะมี
จ านวนสถานบริการสาธารสุขมากที่สุด โดยมีโรงพยาบาลรัฐ จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนจ านวน 3 แห่ง 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 30 แห่งและคลินิก ทั้งสิ้นจ านวน  183 แห่ง  
 
 

5.2) ข้อมูลบุคคลการทางการแพทย์  
  ส าหรับจ านวนบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ แพทย์  ,ทันตแพทย์ , เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ  
จากข้อมูลปี 2560 พบว่า จ านวนแพทย์ทั้งจังหวัดมีจ านวน 420 คน ทันตแพทย์ จ านวน137 คน เภสัชกร 
จ านวน 159 คน พยาบาล จ านวน 2,304 คน และ พยาบาลเทคนิค จ านวน26 คน ทั้งนี้จ านวนแพทย์ จะ
กระจุกในอ าเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ ถัดมาเป็นอ าเภอพาน แม่จัน และแม่สายตามล าดับ ทั้งนี้แพทย์ในอ าเภอ
ดอยหลวงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอ าเภออ่ืนๆ  
 
 

ตารางท่ี 36 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ จ าแนกรายอ าเภอ ในปี 2560  
อ าเภอ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาล
เทคนิค 

อ าเภอเมืองเชียงราย 210 35 65 1,112 17 
อ าเภอเวียงชัย 8 4 4 66 - 

อ าเภอเชียงของ 12 6 6 76 - 
อ าเภอเทิง 13 7 8 86 2 
อ าเภอพาน 32 5 11 137 4 

อ าเภอป่าแดด 9 4 4 50 - 
อ าเภอแม่จัน 30 11 13 139 - 
อ าเภอเชียงแสน 10 7 8 78 2 
อ าเภอแม่สาย 28 10 7 119 - 
อ าเภอแม่สรวย 13 7 5 74 1 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 12 8 6 79 - 
อ าเภอพญาเม็งราย 9 8 4 49 - 
อ าเภอเวียงแก่น 5 4 3 40 - 
อ าเภอขุนตาล 6 4 3 43 - 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 4 3 49 - 
อ าเภอแม่ลาว 7 5 5 50 - 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 7 5 3 42 - 

อ าเภอดอยหลวง 3 3 1 15 - 
รวมยอด 420 137 159 2,304 26 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2561. 
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 เมื่อเปรียบเทียบประชากรต่อเจ้าหน้าทางการแพทย์ พบว่า อ าเภอที่ขาดแคลนมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 12,743.67 คน  ในขณะที่สัดส่วนทันตแพทย์ 
1 คน ต่อประชากร 19,115.50 คน ดังนั้นทางจังหวัดควรให้ความส าคัญและดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ที่ขาดแคลนมากกว่าอ าเภออ่ืนๆในจังหวัดเชียงราย  

 
 

ตารางท่ี 37 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ ของจังหวัดเชียงรายเทียบกับประชากร ในปี 2560 
อ าเภอ ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค 
อ าเภอเมืองเชียงราย 1,231.82 11,496.95 3,957.97 225.43 16,095 
อ าเภอเวียงชัย 5,655.50 11,131 11,311 685.52 - 

อ าเภอเชียงของ 5,348.42 10,696.83 10,696.83 844.49 - 
อ าเภอเทิง 6,562.85 12,188.14 10,664.63 992.06 42,658.50 
อ าเภอพาน 3,846.69 24,618.80 11,190.36 898.5 30,773.50 
อ าเภอป่าแดด 2,925.56 6,582.50 6,582.50 526.6 - 
อ าเภอแม่จัน 3,604.27 9,829.82 8,317.54 777.9 - 
อ าเภอเชียงแสน 5,346.70 7,683.14 6,683.38 685.47 26,733.50 
อ าเภอแม่สาย 4,230.46 11,845.30 16,921.86 995.4 - 
อ าเภอแม่สรวย 6,487.38 12,048 16,867.20 1,139.68 84,336 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 5,732.08 8,598.13 11,464.17 870.7 - 
อ าเภอพญาเม็งราย 4,712.56 5,301.63 10,603.25 865.57 - 
อ าเภอเวียงแก่น 7,008 8,760 11,680 876 - 
อ าเภอขุนตาล 5,305 7,957.50 10,610 740.23 - 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 12,743.67 19,115.50 25,487.33 1,560.45 - 
อ าเภอแม่ลาว 4,447.29 6,226.20 6,226.20 622.62 - 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3,961 5,545.40 9,242.33 660.17 - 
อ าเภอดอยหลวง 6,390 6,390 19,170 1,278 - 

รวมยอด 3,158.98 10,427.19 8,274.48 566.75 53,439.33 
 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2561. 
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  5.3) ข้อมูลสถิติชีพของประชากรจังหวัดเชียงราย 
 

 
ตารางท่ี 38 ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย ปี 2556 – 2560 

สถิติชีพ 
2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เกิดมีชีพ* 12,531 10.91 12,531 10.91 10,229 8.42 9,587 7.5 9,429 7.7 

ตาย* 8,860 7.71 8,860 7.71 8,846 7.28 9,216 7.2 8,231 6.4 

อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติ* 

3,671 0.32 3,671 0.32 1,383 0.11 – – – – 

ทารกตาย** 72 5.75 72 5.75 39 3.81 39 4.1 38 4.0 

มารดาตาย** 0 0 0 0 2 19.55 1 10.4 0- 0 

เด็กอายุต่ ากว่า  
5 ปีตาย* 

78 6.22 78 6.22 64 1.20 – – – – 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย,2561  
      : ข้อมูลมารดาตาย เกิดมีชีพจากสถานบริการ จาก รง.ก1,ก2 และรายงานอนามัยแม่และเด็ก** 

หมายเหตุ   1. อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 
   2. อัตราทารกตายต่อการเกิดมชีีพ 1,000 คน 
   3. อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 

 จากข้อมูลสถิติชีพของประชากรจังหวัดเชียงรายของจังหวัดเชียงราย พบว่า ในปี 2560 มี
อัตราการเกิดอยู่ที่ 7.7 คนต่อประชากร 1,000 คน  ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่อัตรา
การตายลดลงเช่นกันในปี 2560 อยู่ที่ 6.4 คนต่อประชากร 1,000 คน  

   5.4) ความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชน 
ตารางท่ี 39 สิทธิประกันสุขภาพแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล  

ล าดับ ประเภทสิทธ ิ จ านวน ร้อยละ 
1 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 894,957 67.78 

2 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 69,213 5.24 

3 สิทธิประกันสังคม 152,506 11.55 

4 สิทธิต่างด้าว 6,938 0.53 

5 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิน่ 12,222 0.93 

6 บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบา้น )รอยืนยันสิทธิ(  6,952 0.53 

7 บุคคลที่มีปญัหาสถานะและสิทธิ 92,615 7.01 

8 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอื่น ๆ 82,816 6.27 

9 สิทธิอื่นๆ 1,131 0.09 

10 ค่าว่าง 1,010 0.08 

รวมประชากรทั้งหมด 1,320,360 100.00 
แหล่งข้อมลู  : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนผู้ประกันตนคนต่างดา้ว กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ

สิทธิ กระทรวงสาธารณสุข, 2559. 
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แผนภูมิที่ 8 สิทธิประกันสุขภาพแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
 

 
 
 (6) สวัสดิการสังคม 
  จากบทวิเคราะห์ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ให้ความเห็นว่าตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย                
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ได้มี
การส่งเสริมการสร้างเสริมกลไกทางสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง เตรียมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากรที่ส าคัญ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย พบว่า 
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มของจ านวนและสัดส่วนเพ่ิมขึ้นโดยในปี  2556 จากประชากร
ผู้สูงอายุ 163,027 คน หรือร้อยละ 13.5 ของประชากรทั้งจังหวัด เพ่ิมขึ้นในปี 2557 เป็นร้อยละ 14.2 ในปี 2558 
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 14.3 และ ลดลงมาที่ร้อยละ 14.0 ในปี 2559 ทั้งนี้ตามนิยามของ สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย
ได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อย
ละ 10 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นั่นคือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่า
ร้อยละ 20  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดเชียงรายของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย พบว่า สภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย มีข้อได้เปรียบที่มีต้นทุนทางสังคม เป็นทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อนอยู่ในตัว ได้แก่ การมีองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดค่อนข้างหลากหลาย กระจายอยู่ในแต่ละ
ท้องที่และท้องถิ่นของจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่ งเป็นองค์กร
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2550) ที่ขยายจ านวนมาก
เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างาน และสร้างเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันที่ชัดเจน 
แม้กระแสการตื่นตัวการท างานพัฒนาร่วมกับส่วนราชการของภาคประชาสังคมจะมีความเข้มข้นในระยะหลัง 
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แต่ยังขาดกระบวนการพัฒนาผู้น าด้านสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่ และองค์กรใหม่กระจายมาจากหลากหลายสาขา
การท างานทั้งภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้น าท้องที่ และท้องถิ่น 
 6.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมของจังหวัด (SWOT Analysis) ของส านักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 
ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด พ.ศ.2563 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1) มีองค์กรภาคีเครือข่ายภาคสังคมจังหวัดมีหลากหลาย ประกอบไปด้วยส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน
ด้านสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น องค์กร
สวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็น
ต้น ที่สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดได้ 
 2) จังหวัดมีทุนทางสังคมหลายด้านในสถาบัน ชุมชน และท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยผู้น า อาสาสมัคร 
กลุ่ม/องค์กร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาหลายแขนงที่สามารถส่งเสริมให้เป็นพลังทาง
สังคมทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการทางสังคม โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เด่นชัด เช่น การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาศัยภูมิปัญญาการรักษาของหมอพ้ืนบ้านและการใช้
สมุนไพร โดยสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาเกษตรชีวภาพและอาหารปลอดภัย โดย เครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นต้น 
 3) ส่วนราชการ และองค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากรท างาน สามารถร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามแนวนโยบายรัฐบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดได้ เช่น ประชารัฐ เศรษฐกิจฐาน
รากและทุนชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกองทุนหรือแหล่งทุนเพ่ือการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
หลายแหล่ง โดยเฉพาะในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ยังมีแหล่งทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
 4) กิจกรรมการด าเนินงานของส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่งใน
สวัสดิการสังคม โดยในพ้ืนที่จังหวัดมีการเร่งรัดการท างานตามภายใต้กฎหมายหลายด้าน ซึ่งเป็นผลต่อการ
จัดระบบบริการทางสังคมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึนกว่าเดิม เช่น การประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิประกันตน
ตามกฎหมายประกันตนมาตรา 40 กองทุนการออมแห่งชาติ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในที่
สาธารณะอย่างน้อย 5 สถานที่บังคับต้องมี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และ
ศูนย์บริการคนพิการ เป็นต้น 
 5) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ขุนน้ านางนอน ถ้ าหลวง เวียงหนองหล่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีการรวมพลังกายและพลังใจของผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลกในภารกิจช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ าหลวง 

6) เป็นเมืองศิลปะที่มีความงดงามและทรงคุณค่าด้วยการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินเชียงรายที่มี
ชื่อเสียงในระดับโลก ภาพลักษณ์ของเชียงรายจึงเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือสามารถสร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว  
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จุดอ่อน 
 1) ขาดการเชื่อมโยงการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรให้เป็นเอกภาพ โดยภาพรวมจะ
ท างานเฉพาะส่วนประเด็น เฉพาะกลุ่มและองค์กรที่มีระบบความสัมพันธ์และสนใจในเรื่องเดียวกันเท่านั้น 
รวมถึงการสร้างโอกาสในการท างานร่วมกันมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง  
 2) องค์กรชุมชนและท้องถิ่นมีการปรับใช้ทุนทางสังคมของท้องถิ่น (กลุ่มองค์กร ผู้น า องค์ความรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ) ยังไม่เต็มที่ในการจัดระบบบริการทางสังคม ขาดกระบวนการพัฒนาต่อยอดจาก
ทุนเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างกระจ่างชัด เช่น ภูมิปัญญาด้านหมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเครือข่าย/ขบวนองค์กรชุมชนในบางประเด็น เป็นต้น 
 3) ขาดข้อมูลกลางด้านการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด โดยข้อมูลค่อนข้างกระจายในระบบการ
จัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมจังหวัด เนื่องจากสวัสดิการสังคมมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีเพียงองค์กร
สวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้กฎหมาย แต่ยังรวมไปถึงองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ท้องที่และท้องถิ่นท่ียังไม่ได้เป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
 โอกาส 
 1) การตื่นตัวของภาคประชาสังคมจังหวัดกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยบทบาทภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมหลายเรื่องที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ท างาน และมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนๆ ท าให้ภาคประชาชนมีการตื่นตัวในการ
ท างานมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสวัสดิการสังคมที่เกิดจากภาคประชาชนด าเนินเอง และท างานร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 2) กระแสประชารัฐและการสนับสนุนของส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน เป็นการท างาน
แนวทางใหม่ในลักษณะภาคประชาชนน าและส่วนราชการสนับสนุน และการสร้างหุ้นส่วนในกิจกรรม/
โครงการร่วมกันที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการท างานของส่วนราชการ มีส่วนในการสนับสนุน 
 3) ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐเช่น นโยบายด้านความม่ันคง (ปัญหายาเสพติด) ความ
ปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ) การเป็นเมืองที่สะอาด (ปัญหาขยะ) ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปสู่การ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด    

อุปสรรค 
 1) กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัฒน์บีบรัดต่อสภาพความเป็นอยู่ของชนทุกระดับ เป็นปัจจัยท าลาย
ระบบความสัมพันธ์ของบุคคล ชุมชนและสถาบัน ส่งผลให้เกิดความอ่อนแอและความเปราะบางของเกราะคุ้ม
กันทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่เพียงพอต่อการรองรับสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้าเข้ามา เช่น
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุขาดคนดูแล 
เป็นต้น 
 2) สภาพสังคม สภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นพ้ืนที่ชายแดน หลากหลายของกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัย และ        
มีประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชนมายาวนานจากปัจจัยหลายด้าน เช่น สงคราม การเมือง การค้า   
การเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานใหม่ และการเข้ามาท างาน เป็นต้น ประกอบกับบางท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่สูง การติดต่อ
เข้าถึงล าบากและห่างไกล จึงมีสภาพเป็นสังคมชายขอบ ไร้สถานะทางทะเบียน ขาดการติดต่อกับสังคม
ภายนอก ก่อให้เกิดกลุ่มขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม 
 3) เมืองชายแดนการติดต่อระหว่างประเทศเป็นปัจจัยต่อการอพยพหลั่งไหลของผู้คน อันเป็นปัจจัย     
ต่อปัญหาสังคมทางอ้อม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาชญากรรม ยาเสพติด และค้ามนุษย์ ฯลฯ 
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  6.2) ภาพรวมคนจนจังหวัดเชียงราย ปี 2561 
 คนจนในจังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนคนจน 45,494 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86 โดยมีคนจนในด้านต่าง 
ๆ "คนจนเป้าหมาย" ในประเทศไทย คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคนที่ได้รับการ
ส า รวจ ว่ าจน  (survey-based) จากข้ อมู ลค วามจ า เป็ น พ้ื น ฐาน  (จป ฐ .) ก รมการพั ฒ น าชุ ม ชน 
กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 40 ปัญหาของคนจนในจังหวัดเชียงราย  
ล าดับ รายการ จ านวน/คน 

1 ด้านสุขภาพ  9,118 คน 
2 ด้านความเป็นอยู ่ 8,294 คน 
3 ด้านการศึกษา 21,993 คน 
4 ด้านรายได ้ 15,537 คน 
5 ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ 205 คน 

หมายเหตุ คนจน 1 คนมีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน 
(5.3) แนวทางการพัฒนา 
1) เพื่อลดความเหลื่อมล ้าการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม  โดยการจัดการระบบข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 5 กลุ่ม (คนเร่ร่อน คนยากไร้ คนไร้สถานะ
ทางทะเบียน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้พ้นโทษ) เป็นต้น เพ่ือรองรับการพัฒนาและการช่วยเหลือตาม
สิทธิขั้นพ้ืนฐานและตามความจ าเป็น รวมถึงการสร้างโอกาสรับรู้ต่อช่องทางการขอรับการช่วยเหลือและการใช้
สิทธิบริการทางสังคมสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การออกหน่วยบริการทาง
สังคม หน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือการประชาสัมพันธ์สิทธิการรับบริการ การส ารวจชุมชน อาสาสมัคร/หน่วย
ติดตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดสวัสดิการสังคม  โดยการเสริมสร้างองค์กรภาคประชาชน                
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม มากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการจัดตั้งและ
พัฒนาสถานะองค์กรเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นเครือข่ายการจัดระบบ
บริการทางสังคมใน ๗ สาขาการจัดสวัสดิการสังคม (การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานท าและรายได้ ที่อยู่
อาศัย นันทนาการ ยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป) เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
และการมีการพัฒนาระบบประสานการท างานเป็นขบวนองค์กรที่เข้มแข็ง เช่น เป็นเครือข่ายสุขภาพ เครือข่าย
สวัสดิการชุมชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ศูนย์ประสานงานระดับต าบล/อ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น 

3) การรื้อฟื้นระบบคุณค่าทุนทางสังคมต่อการปรับใช้ในกระบวนการสร้างสังคมสวัสดิการ        
โดยส่งเสริมการการปรับใช้ทุนทางสังคมในท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เช่น              
กลุ่มองค์กร ผู้น าทางความคิด ปราชญ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดยการถอด
บทเรียน การสร้างสรรค์คุณค่าแห่งองค์ความรู้/ภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาและปรับใช้อย่างเหมาะสมส าหรับ
องค์กรภาคีภาคสังคมทุกระดับ เช่น ภูมิปัญญาหมอเมือง หมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร งานหัตถกรรมประจ าถิ่น 
ศิลปกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 

4) การสร้างพลังการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการสังคมทุกระดับ โดยการ    
บูรณาการการท างานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของจังหวัดระหว่างภาคีภาคสังคมทุกระดับ เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนงานพัฒนาและสวัสดิการสังคมดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาพ้ืนที่และ
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สถานการณ์เร่งด่วน และการส่งเสริมหุ้นส่วนการจัดสวัสดิการสังคมอย่างหลากหลายตามแนวทางการยกระดับ
สังคมสวัสดิการในพื้นที่จังหวัด เช่น ธุรกิจเพ่ือสังคม ประชารัฐ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สวัสดิการทางเลือก 
การช่วยเหลือสังคมขององค์กรเอกชน และจิตอาสาท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่มาจากการสนับสนุน
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน อปท. องค์กรศาสนา องค์กรธุรกิจ และองค์กรภาคประชาชน เพ่ือคอยเติมเต็ม                
กับระบบสวัสดิการกระแสหลักที่รัฐบาลจัดให้แต่อาจยังกระจายไม่ทั่วถึงการดูแลกลุ่มเป้าหมายและสาขา
สวัสดิการสังคมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาส าหรับเด็กยากไร้ สถานสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ฯลฯ 
 
ตารางท่ี 41 สถิติผู้มาติดต่อรับบริการ Walk in กับส านักงาน พมจ.ชร. 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ราย/ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 
2558 2559 2560 

คนพิการ 5,081 6,412 7,120 
ผู้สูงอายุ 2,970 3,018 3,210 

เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) 215 252 267 
ผู้ด้อยโอกาส (5 ประเภท) 203 233 256 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, 2560. 
 

 จากตารางสถิติผู้มาติดต่อรับบริการ Walk in กับส านักงาน พมจ.ชร.ในปี 2558-2560 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย           
ทั้ง 4 ประเภท (คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) และผู้ด้อย โอกาส (5 ประเภท คือ (คนเร่ร่อน               
คนยากไร้ คนไร้สถานะทางทะเบียน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้พ้นโทษ) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกปี 
เนื่องจากนโยบายและการให้บริการเพ่ือรองรับการพัฒนาและการช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและตาม             
ความจ าเป็น รวมถึงการสร้างโอกาสรับรู้ต่อช่องทางการขอรับการช่วยเหลือและการใช้สิทธิบริกา รทางสังคม              
สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงของจังหวัด 

 (7) อาชญากรรม 
การจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น พิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระท า

ผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้โดยค านวณจากผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการรายงาน
ของส านักต ารวจแห่งชาติต่อจ านวนคดีแต่ละกลุ่มที่ได้รับแจ้ง  พบว่าส่วนใหญ่เป็นลักทรัพย์ จ านวน 233 ราย 
ถัดมาเป็นคดีท าร้ายร่างกาย จ านวน 101 ราย และคดีข่มขืน จ านวน 36 ราย  เมื่อพิจารณาการจับกุมพบว่า 
คดีลักทรัพย์มีอัตราการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 76.39 คดีท าร้ายร่างกายมีอัตราการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 85.15
และคดีข่มขืน มีอัตราการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 75  
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ตารางท่ี 42 ข้อมูลคดีอุกฉกรรจ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบปี 1 ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61 
 

ล าดับ คดี เกิด/คด ี จับ/ราย ค้างจับ อัตราการจับกุม 
1 ฆ่าผู้อ่ืน 30 26 4 86.67 
2 ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 13 13 - 100 
3 พยายามฆ่า 17 15 2 88.24 
4 ท าร้ายร่างกาย 101 86 15 85.15 
5 ข่มขืน 36 27 9 75 
6 ชิงทรัพย์ 7 7 - 100 
7 วิ่งราวทรัพย์ 4 2 2 50 
8 ลักทรัพย์ 233 178 55 76.39 
9 กรรโชกทรัพย์ 1 0 1 0 
10 รับของโจร 3 1 0 33.33 
11 เรียกค่าไถ่ 1 1 0 100 
12 วางเพลิง 4 3 1 75 

    ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, 2561. 
      

 (8) ปัญหายาเสพติด 
   8.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 สถานการณ์การเปลี่ยนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมีผลกระทบโดยตรงต่อ

สถานการณ์ยาเสพติดในอนาคตหลายประการ เช่น 
 - แนวโน้มกระแสประชาคมโลก จากข้อมูลจากส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ (PDODC) พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ในพ้ืนที่ชายแดน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แขวงบ่อแก้ว  สปป.ลาว และเมืองท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดจากพ้ืนที่พระจันทร์
เสี้ยวทองค า และชี้แนวโน้มว่า สหภาพเมียนมาเป็นแหล่งผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก รองจากประเทศ
อัฟกานิสถาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดโลก รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ที่มี
เขตชายแดนติดต่อสหภาพเมียนมา 

 - แนวโน้มกระแสประชาคมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จากการที่สหรัฐอเมริกาก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับทวีปเอเชีย (Pivot to Asia) เพ่ือสร้างสมดุลในความสัมพันธ์         
กับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สิงค์โปร์ เมียนมา และไทย และมีหลายหัวข้อที่ต้องห้ามส าหรับหยิบยกข้ึน
มาเจรจาระหว่างประเทศด้วยเกรงว่าจะท าลายความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ (Sensitive issues) สิทธิ
มนุษยชน ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตย บทบาทขององค์การภาคเอกชน และความขัดแย้งในสังคม
สมัยใหม่จะมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติดที่จะถูกลักลอบน าเข้า น าออกไปยัง
ต่างประเทศหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศที่เป็นเจ้าของเงินทุนช่วยเหลือเป็นหลัก 

 - แนวโน้มกระแสประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศในภูมิภาครวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 
ใน พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดและการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดทั้งทางบวกและทางลบหลายประการ ผลกระทบทางลบเช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
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เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคจะเอ้ืออ านวยต่อการ
ล าเลียงยาเสพติดทั้งต่อประเทศต้นทางที่ เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ประเทศทางผ่านที่ เป็นจุดแวะพัก                 
และประเทศปลายทางที่เป็นตลาดผู้บริโภค เส้นทางล าเลียงยาเสพติดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกิด
ความหลากหลายมากข้ึน ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการสกัดกั้นและปราบปราม เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ข้ามชาติ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แผนประทุษกรรมเกี่ยวกับยา
เสพติดจะพลิกแพลงและซับซ้อนมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอ้ือต่อการประกอบ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและการฟอกเงิน นักลงทุนต่างชาติจะอาศัย
สิทธิลงทุนสัญชาติอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เกิดปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 ผลกระทบเชิงลบจากการที่ประเทศสมาชิกมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันและบทลงโทษที่
รุนแรงไม่เหมือนกัน เกิดช่องว่างในความได้เปรียบระหว่างประเทศ เป็นเหตุให้นักค้ายาเสพติดหลบหนีจากการ
กระท าความผิดในประเทศที่มีบทลงโทษหนักหรือมีมาตรการที่รุนแรงไปยังประเทศอ่ืนที่มีบทลงโทษเบากว่า 
และอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศอยู่ภายใต้ขอบเขต
พรมแดนของประเทศตน ตลอดจนแผนประทุษกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติดจะพัฒนารูปแบบที่
พลิกแพลงมากขึ้น ท าให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

  - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นปัจจัยและเงื่อนไขให้
เกิดผลต่อปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการผลิต การค้า การน าเข้า การส่งออก และการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ แรงจูงใจด้านรายได้จากการค้ายาเสพติดท าให้อัตราจ านวนผู้ค้ายาเสพติด
เพ่ิมขึ้น อาชญากรรมด้านยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเกิดความ
เกี่ยวข้องกันของอาชญากรรมด้านต่างๆ ด้วย เช่น องค์กรอาชญากรรมด้านยาเสพติดกับอาชญากรรมทาง
ทรัพย์สิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเปิดทางเศรษฐกิจท าให้เกิด              
การแฝงตัวเข้ามาขององค์กรอาชญากรรม 

 8.2) แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 
 เนื่องจากเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ส าคัญ 

เช่น สหภาพเมียนมาที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหลักในภูมิภาคอาเซียนทั้งฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ 
โดยเฉพาะยาบ้าซึ่งผลิตเพ่ือส่งตลาดในประเทศเป็นหลัก สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตกัญชาและส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยมากท่ีสุดในอาเซียน รวมทั้งมีการปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้
ยังเป็นประเทศทางผ่านยาเสพติดจากเมียนมามายังไทย เวียดนามและกัมพูชา รวมถึงเป็นทางผ่านสารตั้งต้น
เข้าสู่แหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ท าให้ด้านจังหวัดเชียงรายต้องก าหนดมาตรการปราบปรามจับกุม
และสกัดกั้นอย่างเข้มงวด ทั้งสกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดทางบก ผ่านทางชายแดนทางบกที่มีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเส้นทางดังกล่าวมักใช้เป็นพื้นที่เก็บพักยาเสพติดและเป็นเขตอิทธิพลของ
ชนกลุ่มน้อยในประเทศเพ่ือนบ้าน และลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศภายในจังหวัด ผ่านทางอ าเภอแม่
สาย แม่ฟ้าหลวง และแม่จัน นอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการขนยาเสพติดใช้เส้นทางทางน้ า ลักลอบขนยาเสพติด
ผ่านทางแม่น้ าระหว่างประเทศและน่านน้ าระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญภายใน
จังหวัดจึงต้องค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย 

 นอกจากขบวนการค้าจากภายนอกประเทศแล้ว พบว่าเครือข่ายการค้ายาเสพติดจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่ขยายตัวกว้างขึ้น เช่น เครือข่ายนักโทษในเรือนจ ายังคงเป็น
กลุ่มหลักในการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่  
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  จังหวัดเชียงราย ได้น าแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 
ของรัฐบาล และภายใต้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557           
เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งยาเสพติด มาเป็นกรอบแนวทางในปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดในปี พ.ศ. 2559 และนโยบายการด าเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่ นคง
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินการโดยสรุป ดังนี้ 
 

 

ตารางที่ 43 ปริมาณการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายส าคัญ ปี 2560 

การจับกุมในพื นที่เป้าหมายส้าคัญ 

การด้าเนินการ คดี 

ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กรัม) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

จุดตรวจ/จุดสกัด แนวชายแดน 561 3,369,776 4,791 29.17 
จุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ตอนใน  152 190,650 - - 

 การสกัดก้ัน รถโดยสารประจ าทาง 7 37,850 10 10 
 การสกัดก้ันการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ - - - - 
 การสกัดก้ัน ท่าอากาศยานนานาชาติ 1 258 - - 
 การจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน 150 666,983 0 66 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 
 
ตารางที่ 44 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ปี 2559 เปรียบเทียบปี 2560 

การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (เปรียบเทียบ 59 และ 60) 
การด าเนินการ เป้าหมาย ผลฯ ร้อยละ 

นักค้ายาเสพติดรายส าคัญ (ราย) 860 1,537 178.72 
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (บาท) 68,000,000 9,698,762 14.26 
หมายจับ คดียาเสพติด (ราย) 359 122 33.98 
     - ยาบ้า (เม็ด)          เปรยีบเทียบปีที่ผ่านมา 21,971,766 59,746,646 เพ่ิมข้ึน 
     - ไอซ ์(กิโลกรัม)       เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 176 831 เพ่ิมข้ึน 
     - เฮโรอีน (กิโลกรัม)   เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 34 171 เพ่ิมข้ึน 
     - ฝิ่น (กิโลกรัม)        เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 34 107 เพ่ิมข้ึน 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 
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ตารางที่ 45 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ปี 2561 
 

การด าเนินการการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด  
ประเภทข้อกล่าวหา/การจับกุม 

จับได้           6,309  
ผลิต             110  

จ าหน่าย             456  
ประเภทยาเสพติด 

ยาบ้า (เม็ด)    98,192,371  
ยาไอซ์ (กิโลกรัม)           4,299  
เฮโรอีน (กิโลกรัม)         165.21  

ฝิ่น (กิโลกรัม)               29  
 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2561 
ส าหรับในปี 2561 พบว่าสถานการณ์ยาเสพติดรุนแรง โดยปี 2561 มีการจับคุมยาเสพติดจับคุมยาบ้า 

ได้   98,192,371 เม็ด  ยาไอซ์  4,299 กิโลกรัม เฮโรอีน จ านวน 165.21 กิโลกรัม  
 

 

   3) การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 
ตารางท่ี 46 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

การด าเนินการ เป้าหมาย ผลฯ ร้อยละ 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ (แห่ง) 207 216 104.35 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ ป.1 - 6 (คน) 87,296 87,278 103.70 
การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา (คน) 7,095 22,856 322.14 
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ย.อส. (คน) 100 100 100 
สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “มยส.” (แห่ง) 50 52 104.00 
สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “โรงงานสีขาว” (แห่ง)  100 107 107.00 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 
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ตารางท่ี 47 การแก้ไขปัญหา ผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด 

การแก้ไขปัญหา ผู้เสพ-ผู้ติด ยาเสพติด 

การด าเนินการ เป้าหมาย ผลฯ ร้อยละ 

ระบบบ าบัดรักษา สมัครใจ (คน) 5,237 2,618 49.99 
     - ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย (คน) 300 397 132.33 
ระบบบ าบัดรักษา บังคับบ าบัด (คน) 1,577 737 46.73 
ระบบบ าบัดรักษา ต้องโทษ (คน) 430 472 109.77 
รวมผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา รวมทุกระบบ (คน) 7,244 3,827 52.83 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 
  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชาติ (ศอ.ปส.) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัย          ยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 โดยใช้ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และเน้นการด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 โดยนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มุ่งเน้นการด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ หมู่บ้าน  
   แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนประชารัฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 เน้นการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีอุดมการณ์สูงสุด คือ หมู่บ้านชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งต้องมี
บทบาทส าคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐและชุมชน  
  จังหวัดเชียงรายได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) เป้าหมายมิติพ้ืนที่ (Area Approach) ที่มาจากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท เน้นด าเนินการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสถานศึกษา ชุมชน/เยาวชนนอก
สถานศึกษาและโรงงาน ด าเนินการตามสภาพปัญหายาเสพติด ดังนี้  
  1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (ประเภท ก.) ถึงระดับเบาบาง (ประเภท ข.)      
ใช้แนวทางประชารัฐฯ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด การด ารงความยั่งยืน 
  1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดระดับปานกลาง(ประเภท ค.)  ถึงระดับรุนแรง 
(ประเภท ง. ) ใช้แนวทางประชารัฐฯ ในการคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเป็นผู้ค้า ผู้เสพรายย่อย ลดผู้ค้า ผู้เสพ 
ป้องกันกลุ่มต่างๆ  
  1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง (ประเภท ง.) ถึงระดับหมู่บ้านปัญหา
วิกฤติ ใช้มาตรการในการลดอิทธิพลผู้ค้ายาเสพติด น าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษา 
 2) เป้าหมายมิติมาตรการ (Function Approach) โดย ศอ.ปส.จ.ชร.ได้ท าการส ารวจเป้าหมายการ
ด าเนินการตามมาตรการจากอ าเภอทุกอ าเภอ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 3 
มาตรการ ได้แก่ แผนงานป้องกันยาเสพติด แผนงานบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนงานปราบปรามยาเสพติด 
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แนวทางการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงราย ก าหนดเป้าหมายหมู่บ้านประชารัฐฯ จ านวน 200 
หมู่บ้าน ที่จะใช้แนวทางการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบลเข้า
ไปด าเนินการ โดยให้อ าเภอคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปัญหายาเสพติดระดับรุนแรงจากการประเมินสถานะ
หมู่บ้านชุมชนของกรมการปกครองเป็นล าดับแรก โดย ศอ.ปส.จ.ชร.ได้จัดท าโครงการฯ ขอใช้งบยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดสรรให้ทุกอ าเภอเพ่ือด าเนินการตามแนวทางประชารัฐฯ 
อ าเภอละ 87,000 บาท และงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงาน ป.ป.ส. งบประมาณด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอละ 84,000 บาท 
   ส าหรับหมู่บ้านที่ เหลือทั้ งหมดของจังหวัดเชียงราย ศอ.ปส.จ.ชร.ได้แจ้งให้ทุกอ าเภอ 
ด าเนินการรณรงค์สร้างความรับรู้การแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐฯ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ การด ารง
สถานะหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน   
รายละเอียดกิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ 

 (1)  แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล 
 (2)  ด าเนินการตาม 9 ขั้นตอน สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

                         (2.1) การสืบสภาพชุมชน 
              (2.2) การพบปะแกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน 

             (2.3) ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประชาคมครั้งที่1) 
              (2.4) การรณรงค์ให้ความรู้                        

                        (2.5) การจ าแนกผู้มีพฤติการณ์(ประชาคมครั้งที ่2) 
                      *ผู้เสพ – รายงานจังหวัด ส่งเข้าบ าบัด 
                      *ผู้ค้า/ผู้ต้องสงสัย – รายงานจังหวัดเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
                        (2.6) สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในมิติเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษานอกสถานศึกษา 
ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน 
                  (2.7) การรับรองครัวเรือน (ประชาคมครั้งที่ 3) 
                  (2.8) การใช้มาตรการทางสังคม 
                  (2.9) การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังด ารงความสัมพันธ์  
          (3) การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานในระบบ NISPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  ผลการด าเนินโครงการพบว่าชุดปฏิบัติการประจ าต าบลในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าไปด าเนินการ
ตามโครงการประชารัฐร่วมใจฯ โดยใช้แนวทาง 9 ขั้นตอนสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งฯในพ้ืนที่หมู่บ้าน
โครงการประชารัฐจังหวัดเชียงราย ผลการด าเนินการปรากฏว่าทุกหมู่บ้านชุมชนได้ด าเนินการครบ 9 ขั้นตอน
ทุกหมู่บ้านแล้ว แต่เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีสภาพปัญหา ภูมิสังคม ระดับความรุนแรง ที่แตกต่างกัน จึงยังคง
ต้องให้ชุดปฏิบัติการประจ าต าบลเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้าน         
เพ่ือด ารงสถานะความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมาอีก   
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 (9) อุบัติเหตุทางถนน 
 

ตารางท่ี 48  สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2556-2560 
อุบัติเหตุกาจราจรทางบก 2556 2557 2558 2559 2560 

รับแจ้งอุบัติเหตุ (คดี) 1,380 1,905 2,233 2,234 2,149 

จ านวนคนตายและ
บาดเจ็บ (ราย) 

1,497 1,896 2,077 2,568 1,855 

- ตาย 217 289 287 259 292 
- บาดเจ็บ 1,280 1,607 1,790 2,309 1,563 
ทรัพย์สินเสียหาย (บาท) 22,058,790 30,013,000 52,549,395 36,979,395 40,417,390 

สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 1,108 1,043 1,382 1,456 1,846 
- ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 367 371 476 533 362 
- ฝ่าฝืนป้ายหยุด 22 12 5 1 12 
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 23 7 4 16 4 
- ไม่ให้สัญญาณจอด/ชลอ/
เลี้ยว 

66 21 70 32 48 

- บรรทุกเกินพิกัด - 1 - 1 1 
- ขับรถไม่ช านาญ 65 54 65 109 89 
- อุปกรณ์ช ารุด 1 7 8 3 2 

- เมาสุรา 37 41 180 47 79 
- หลับใน 16 23 38 64 33 
- อ่ืนๆ 511 506 536 650 1,216 

 

ที่มา : ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ,2560. 
จากการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย 5 ปีย้อนหลัง พบว่าใน

พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นในทุกปี ในปี 2560 พบจ านวน      
การเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 2,149 แห่ง จ านวนคนตายและบาดเจ็บกว่า 1,855 ราย จากสถิติพบแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ในทุกๆปี และในปี 2559 พบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นถึง 2,568 รายมากกว่าปีที่
ผ่านๆมาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนคนตายในปีดังกล่าวพบว่ามีจ านวนลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดสาเหตุอ่ืนๆนอกเหนือจากสาเหตุในตารางข้างต้น และสาเหตุที่พบจากสถิติพบว่าการเกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิด ในปีล่าสุดพบจ านวนกว่า 533 ครั้ง รองลงสาเหตุเกิด
จากการขับรถเร็วตามที่กฎหมายก าหนด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปีที่ผ่านๆมา ส่วนสาเหตุการเมาสุราซึ่งคาด
ว่าเป็นสาเหตุหลักส่วนหนึ่งจากการเกิดอุบัติเหตุ ในปีล่าสุดพบว่ามีจ านวนลดลง ส่วนสาเหตุที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนๆ คือการหลับใน ขับรถไม่ชินทาง และการฝ่าฝืนสัญญาณการจราจร และพบจ านวนทรัพย์สิน
เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุในปีล่าสุด หรือประมาณการค่าทรัพย์สินเสียหาย 36,979,395 บาท ในขณะที่ปี 
2560 ภาพรวมของจ านวนอุบัติเหตุลดลงเหลือ 2,149 ครั้ง  และจ านวนคนตายและบาดเจ็บลดลงเหลือ 1,855 
ราย แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นโดยมีมูลค่าสูงขึ้น  40,417,390 บาท  
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จากข้อมูลรายงานสรุปของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย คาดว่าสาเหตุส่วน
หนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบกเกิดจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลท่องเที่ยวภายในจังหวัด เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เตรียมความพร้อมด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ได้แก่ การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงราย โดย
การลดจ านวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยลดจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน 80 ครั้ง 
ผู้บาดเจ็บไม่เกิด 78 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 ราย ลดจ านวนผู้ถูกด าเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกิด
กว่าที่กฎหมายก าหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย และเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในจังหวัด
รับทราบถึงการเข็มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในข้อหา เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นการตั้งด่านชุมชน 
เพ่ือป้องปรามประชาชนในพ้ืนที่ ติดป้าย ติดไฟส่องสว่าง ปรับป้ายที่บดบังทัศนะวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เน้น
สถานที่ราชการให้จัดจุดพักรถ และจุดอ านวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลส าคัญ นอกจากนี้
ยังดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว 3 จุดในพ้ืนที่ส าคัญของจังหวัด เช่น 
ด่านเชียงของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง และอาคารหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (5 แยกพ่อขุน) โดย
ให้บริการตั้งแต่ 06.00-21.30 น. ซึ่งให้บริการล่าม ให้ค าแนะน า สอบถามเส้นทางและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
เป็นต้น 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น ้า ป่าไม้ มลพิษและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยในจังหวัดเชียงราย) 
  (1) ดินทั่วไป 

ธรณีวิทยาทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยชนิดของตะกอนหินตะกอน หินแปร และ
หินอัคนีชนิดต่างๆ ที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ส าหรับการใช้ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
สามารถจ าแนกพ้ืนที่ตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น  6 ลักกณะ  มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

- พื นที่เกษตรกรรม (A) ได้แก่ บริเวณที่เป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจายตัวอยู่ใน
บริเวณที่เป็นที่ราบ ที่ราบลุ่มน้ า หรือที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 1 ,581 พื้นที่
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,935.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 34.02 ของพ้ืนที่จังหวัด 

- พื นที่ป่าไม้ (F) ได้แก่ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่า กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยมักจะเป็นพ้ืนที่เขาสูงมี
จ านวน 940 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4 , 369.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 33.33 
ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่มากที่สุด 

- พื นที่ เพาะปลูกในเขตชลประทาน (IA) ได้แก่  บริเวณที่ราบลุ่มน้ า ทั้ งสองฝั่งของล าน้ า             
อยู่ในเขตชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 316 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2 ,501.49 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 21.62 ของพ้ืนที่จังหวัด  

- พื นที่ลุ่มชื นแฉะ (M) ได้แก่ บริเวณที่ลุ่มมีหญ้าปละพุ่มไม้เตี้ยๆ ครอบคลุมบริเวณเกือบทุกอ าเภอ 
ยกเว้น กิ่งอ าเภอเวียงแก่น มีจ านวน 227 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 214.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 1.85       
ของพ้ืนที่จังหวัด 

- พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) ได้แก่ บริเวณที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น และมี
การปลูกสร้างที่พัก 

- พื นที่แหล่งน ้า (W) ได้แก่ บริเวณที่เป็นแหล่งน้ าต่างๆ มีจ านวน 183 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 81.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่จังหวัด  

ทรัพยากรดินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
1)  ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ าพัดพา 

มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักกณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
2) ดินบริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากาการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณที่รายลุ่ม

และท่ีราบต่ า เนื้อดินมีลักกณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
3)  ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง

ลักกณะเนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
4)  ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพงของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียดปาน

กลางและดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
5) การถือครองที่ดินทางการเกกตร 2,301,138 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 1,630,697 ไร่ 

พืชไร่ 523,144 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 144,297 ไร่ 
(2) สถานการณ์น ้า 

การวิเคราะห์การประมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2553 – 2559 พบว่า ในภาพรวมมี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากในปี 2558 เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนที่  และกลับเพ่ิมขึ้นในปี 
2559 เนื่องจากมีการส่งเสริมการจัดการน้ า การกักเก็บน้ าในอ่าง และพัฒนาแหล่งน้ าแบบบูรณาการ                 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 49   ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 
     (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 

 

ที่มา : ส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย, 2559. 
 
แผนภูมิที่ 9 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2557 – 2559  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย, 2559. 
 

อ้าเภอ 
ประเภทแหล่งน ้า (อ่างเก็บน ้า) 

2555 2556 2557 2558 2559 
เมืองเชียงราย 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 

เวียงชัย 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 
เชียงของ 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 

เทิง 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 
พาน 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 

ป่าแดด 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
แม่จัน 1.6 1.6 1.6 1.60 1.60 

เชียงแสน 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 
แม่สาย 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
แม่สรวย 58.89 58.89 58.89 58.89 58.89 

เวียงป่าเป้า 7.1 7.1 7.1 7.10 7.10 
พญาเม็งราย 6.1 6.1 6.1 6.10 6.65 
เวียงแก่น 1.5 1.5 1.5 1.50 1.50 
ขุนตาล 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

แม่ฟ้าหลวง 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
แม่ลาว 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 

เวียงเชียงรุ้ง 2.83 2.83 2.83 3.15 3.15 
ดอยหลวง 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

รวม 134.52 134.52 134.52 134.87 135.42 

134

134.5

135

135.5

2553 2558 2559

134.52
134.87

135.42

ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าท่ีเก็บเฉลี่ยทั งป  (ล้านลูกบาก ์เมตร)
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การวิเคราะห์ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2557– 2559 
พบว่ามีแนวโน้มคงที่ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2559 มีปริมาณน้ าเฉลี่ยที่ 135.42 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีการ
รักกาสมดุล มีการควบคุม และกักเก็บปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าได้ดี 

(3) สถานการณ์ป่าไม้   
 

ตารางท่ี 50 เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 - 2558 
ป  พ. . เนื อที่จังหวัดเชียงราย (ไร่) เนื อที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพื นจังหวัด 
2556 7,189,310.58 2,963,866.59 41.23 
2557 7,235,954.86 3,000,725.57 41.47 
2558 7,235,954.86 2,987,963.46 41.29 

ที่มา : กรมป่าไม้, 2559. 
 

 การวิเคราะห์เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า ในปี 2553 มีเนื้อที่ป่าไม้ 
3,000,325.53 ไร่ ซึ่งแนวโน้มของเนื้อที่ป่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ที่มีเนื้อที่ 2,963,866.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
41.43 ของพ้ืนที่จังหวัด 7,235,954.86 ไร่ ส่วนในปี 2558 กลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเหลือเพียง 
2,987,963.46 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 41.29 ของพ้ืนที่จังหวัด 7,235,954.86 ไร่ตามล าดับ 

ในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ในตัวชี้วัดความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ ก าหนดเป้าหมายโดยเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ (จากการ
ส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) มากกว่า 3,000,325.53 ไร่ ผลการด าเนินการในปี 2559 ข้อมูลจากส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักก์ที่ 15 (เชียงราย)พบว่ามีจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 1,133,150.55 ไร่ จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ทวง
คืนได้-เข้าครอบครองในปี 2559 ก าหนดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 2,034.54 ไร่ ผลการด าเนินการจ านวน 
11,283.69 ไร่ ท าให้จ านวนพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมข้ึนด้วย 

(4) สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหลาย ๆ จังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรกฐกิจชุมชน 

โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง จากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย             
พบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรกฐกิจในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – 2559) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง            
ในทุกภาคการผลิต ดังนั้น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ 
สถาบันการศึกกาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท าการส ารวจฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิกในจังหวัด
เชียงราย โดยท าการส ารวจจากรายชื่อแหล่งก าเนิดมลพิกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ส าหรับข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการเชื้อเพลิงตาม มาตรา 1 และมาตรา 2 โรงฆ่าสัตว์ 
รายชื่อฟาร์มต่าง ๆ ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิก
ประเภทตลาดสด สถานที่ก าจัดขยะ และสถานที่บริการห้องพัก ได้แก่  โรงแรม รีสอร์ ทและหอพัก                    
ได้จากการส ารวจภาคสนาม ดังแสดงในตาราง 
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ตารางท่ี 51 รายชื่อแหล่งก าเนิดมลพิก และที่มาของแหล่งก าเนิดมลพิก 
แหล่งก้าเนิดมลพิษ แหล่งข้อมูล 

โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
สถานีบริการเชื้อเพลิง ตามมาตรา 11 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 
สถานีบริการเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 
โรงฆ่าสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ฟาร์มไก่ไข่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ฟาร์มไก่เนื้อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ฟาร์มโคนม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ตลาดสด ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 
สถานที่ก าจัดขยะ ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 
สถานที่บริการห้องพัก ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท  
และหอพัก (เฉพาะในเขตอ าเภอเมือง) 

ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2559. 
 
 

ตารางท่ี 52 แสดงประเภทแหล่งก าเนิดมลพิก 

ประเภท จ้านวน ร้อยละ 

โรงงานอุตสาหกรรม 918 35.9 

สถานีบริการน้ ามัน ม.12 20 0.8 

สถานีบริการน้ ามัน ม.11 506 19.8 

โรงฆ่าสัตว์ 15 0.6 

ฟาร์มไก่ไข่ 152 5.9 

ฟาร์มไก่เนื้อ 87 3.4 

ฟาร์มโคนม 133 5.2 

ตลาดสด 105 4.1 

สถานที่ก าจัดขยะ 22 0.9 

สถานบริการห้องพัก 597 23.4 

รวมทั งสิ น 2,555 100 
ที่มา : มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2559. 
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การวิเคราะห์ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิก พบว่า ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิกเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 918 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ สถานบริการห้องพัก จ านวน 593 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.4  สถานีบริการน้ ามัน ม.11 จ านวน 506 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.8 และฟาร์มไก่ไข่ 
จ านวน 152 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 
  (4.1) สถานการณ์ขยะมูลฝอย จากการส ารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย  
โดยกรมควบคุมมลพิก พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 435,147.96 ตันต่อปีหรือ
เฉลี่ยประมาณวันละ 1,192 ตัน ปรากฏว่ามีขยะที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพียง 94,690.24 ตันต่อปี หรือ
ประมาณวันละ 259.43 ตัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 217,596.47 ตันต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณวันละ 596.15 ตัน 
ได้รับการให้บริการเก็บขนและก าจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง โดยน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ 
(Sanitary Landfill) ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีระบบป้องกันมลพิกลงสู่สิ่งแวดล้อม 105,114.76 ตันต่อ
ปี หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 287.99 ตัน น าไปเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยที่ไม่มีระบบบ าบัดมลพิก 50,107.82 
ตันต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 137.28 ตัน และน าไปเทกองกลางแจ้ง (Open dump) ในบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยที่ไม่มีระบบบ าบัดมลพิก ซึ่งกระจายครอบคลุมทั้ง 18 อ าเภอ โดยในปัจจุบันคิดเป็นปริมาณขยะที่
สะสม 13,994.7 ตัน ทั้งนี้ จากการส ารวจ ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 81 แห่ง ยังไม่มีการ
ให้บริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 186,019.88 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 
509.64 ตัน 

ภาพที่ 9  สถานการณ์ขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิก , 2559 
  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย จะเห็นว่ามีขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีกซึ่งได้แก่ วัสดุจ าพวกแก้ว กระดาก พลาสติก และโลหะ อยู่ประมาณร้อยละ 36.24 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด แต่ถูกท้ิงรวมอยู่กับขยะสดประเภทเศกอาหารใบไม้กิ่งไม้ จนท าให้ยากแก่การแยก
ประเภทท าความสะอาด และหากขยะมูลฝอยเหล่านี้มีการทิ้งเป็นของเสียที่ต้องก าจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
แล้ว ขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์จะเกิดการเน่าเสียง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
มากมาย เช่น ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ แมลงวัน ปัญหาด้านพ้ืนที่ในการก าจัด ปัญหาการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค รวมทั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ  
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  ทั้งในปี 2561 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งสิ้น 82 แห่ง แต่มีสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่มคีวามถูกต้องของการก าจัดจ านวน 23 แห่ง ดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 53 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีความถูกต้องของการก าจัด จังหวัดเชียงราย 
ล้าดับ อปท. ชื่อสถานที ่ ระบบที่ใช้ ปริมาณขยะเข้าสถานที่

ก้าจัด (ตัน/วัน) 
1 ทต.แม่สาย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่

สาย 
Sanitary Landfill 61 

2 ทต.เวียงชัย บ่อขยะเทศบาลต าบลเวียงชัย Controlled Dump 8 

3 ทต.เมืองพาน บ่อก าจัดขยะ เทศบาลต าบลเมืองพาน Controlled Dump 5 

4 ทต.แม่สรวย บ่อขยะเทศบาลต าบลแม่สรวย Controlled Dump 1 

5 อบต.แม่ข้าวต้ม บ่อขยะ อบต.แม่ข้าวตม้ Incinerator 12 

6 ทต.แม่จัน บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลแม่จนั Controlled Dump 2 

7 ทต.แม่จัน หลุมฝังกลบขยะเทศบาลต าบลแมจ่ัน Controlled Dump 3 

8 ทต.แม่ค า ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลแม่ค า Incinerator 2 

9 ทต.บ้านปล้อง บ่อก าจัดขยะเทศบาลต าบลบ้านปล้อง Controlled Dump 5 

10 ทน.เชียงราย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
เชียงราย 

Sanitary Landfill 95 

11 ทต.ห้วยไคร ้ โครงการจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลต าบล
ห้วยไคร ้

Sanitary Landfill 3 

12 ทต.จันจว้า บ่อขยะเทศบาลต าบลจันจว้า Controlled Dump 7 

13 ทต.ม่วงยาย บ่อขยะเทศบาลต าบลม่วงยาย Incinerator 1 

14 ทต.ป่าซาง บ่อขยะทต.ป่าซาง (ศูนย์การเรียนรุ้การ
จัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนต าบลป่าซาง) 

Incinerator 9 

15 อบต.ป่าตึง บ่อขยะอบต.ป่าตึง Incinerator 5 

16 ทต.เวียงเชียง
แสน 

บ่อขยะเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน Controlled Dump 9 

17 ทต.สันมะเค็ด บ่อขยะเทศบาลต าบลสันมะเคด็ Controlled Dump 4 

18 อบต.ทรายขาว บ่อขยะอบต.ทรายขาว Controlled Dump 1 

19 ทต.ป่าแดด บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าแดด Controlled Dump 2 

20 อบต.เกาะช้าง บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง Controlled Dump 2 

21 อบต.บ้านด้าย บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย Controlled Dump 4 

22 อบต.ศรีเมืองชุม บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมือง
ชุม 

Controlled Dump 4 

23 ทต.หล่ายงาว บ่อขยะเทศบาลต าบลหล่ายงาว Controlled Dump 3 
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 (4.2) มลพิษจากของเสียอันตราย 
 จากการศึกกาความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกของเกกตรกร ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความรู้ระบบเกกตรธรรมชาติของศูนย์ส่งเสริมการเกกตรที่สูงจังหวัดเชียงราย จ านวน 806 
ราย ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่าเป้า เทิง เวีย งแก่น เชียงแสน แม่จัน 
และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันการศึกกาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภากณ์ พบว่า สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่ 
สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดโรคพืช สารก าจัดหนู และสารก าจัดหอย  
 
ตารางท่ี 54 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน ้าหนัก 
มูลฝอยเปียก 49.55 

กระดาก 6.64 
พลาสติก 16.38 
เศกผ้า 3.39 
แก้ว 9.53 
โลหะ 3.25 
ไม้ 6.34 

หนัง / ยาง 2.3 
อ่ืน ๆ 1.38 

รวมทั งหมด 100 
ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2559. 

 

การด าเนินการจัดการของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อยังมีน้อย พบว่าของเสีย
อันตรายยังคงถูกน าไปก าจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้และ
ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการของเสียอันตรายเหล่านี้ รวมทั้งขาดสถานที่ก าจัดของเสียอันตราย 
ในส่วนของการน าของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีราคาสูง และขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ท าให้การด าเนินการด้านนี้มีน้อย ส่วนการก าจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ           
โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะใช้ระบบเตาขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

และยังพบปริมาณขยะอันตรายจากพืชกลุ่มข้าว พืชไร่  ยางพารา ผลไม้ พืชเมืองหนาว             
ผักและพืชสมุนไพร เนื่องจากเกกตรกรกลุ่มตัวอย่างได้เพาะปลูกควบคู่กับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่
ใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลงเป็นหลักและใช้ในทุกอ าเภอ โดยผลการศึกกาพบว่า 

1) ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากในกาแฟ   
ขณะที่ข้าวโพดและข้าวไร่จะมีปริมาณการใช้สารก าจัดวัชพืชมากที่สุด ประมาณ 324 และ 240 ลิตรต่อปี 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย สารกลุ่ม      
เมโทมิล เกกตรกรจะนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการก าจัดแมลงประมาณ 261 กิโลกรัมต่อปี 

2) อ าเภอแม่สรวย เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มโพเซตไอโซโพรพิล 
แอมโมเนีย (ไกลโพเซต ราวด์อ้ัพ) มากที่สุด ประมาณ 1,341 ลิตรต่อปี และอีกประมาณ 348 ลิตรต่อปี         
จะเป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ (กรัมม๊อกโซน) ส าหรับสารเคมีก าจัดแมลง เกกตรกรจะใช้เพียง 4 กลุ่ม
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เท่านั้น ได้แก่ เมโทมิล คาร์โบฟูราน อะบาเม็กติน และเชื้อไวรัส NPV  และมักจะใช้สารก าจัดแมลงในกาแฟ 
ข้าว ขิง และผัก 

3) อ าเภอเวียงป่าเป้า เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ (กรัมม๊อก
โซน) มากท่ีสุด ประมาณ 265 ลิตรต่อปี สารกลุ่มเมโทมิล (แลนเนท) จะมีปริมาณการใช้มากท่ีสุดในกลุ่มพืชผัก 
(ผักเมืองหนาวและผักทั่วไป) จ านวน 241 กก./ปี สารกลุ่มไดฟิโนโคนาโซลและคลอโรทาโลนิล เกกตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างจะนิยมใช้กันมาก เพื่อป้องกันก าจัดโรคพืชของผัก (ผักเมืองหนาวและผักท่ัวไป) ประมาณ 313 ลิตร/ปี 
และ 215 กก./ปี ตามล าดับ 

4) อ าเภอเทิง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอโซ  โพรพิล
แอมโมเนียจะใช้มากในการปลูกข้าวโพด (242 ลิตร/ปี) และข้าวนาปี (20 ลิตร/ปี) สารอะบาเม็กตินและไซ
เปอร์เมทริน เกกตรกรจะใช้กันมากที่สุดทั้งสิ้นประมาณ 186 และ 163 ลิตร/ปี ในแปลงปลูกกะหล่ าปลี 
ผักกาดขาว และผักกาดเขียวปลี 

5) เกกตรกลุ่มตัวอย่างอ าเภอเวียงแก่น จะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอ
โซโพรพิลแอมโมเนีย (ไกลโพเซต ราวด์อ้ัพ) ในการก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ข้าว กาแฟ เท่านั้น รวม
ทั้งสิ้น ประมาณ 239 ลิตร/ปี สารกลุ่มเมโทมิล เกกตรกรจะใช้ในปริมาณมากที่สุด ประมาณ 113 กก./ปี ใน
แปลงปลูกกะหล่ า ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี และลิ้นจี่ 

6) อ าเภอเชียงแสน สารกลุ่มไกลโพเซตไอโพรพิลแอมโมเนีย จะใช้มากที่สุด ประมาณ 1,528 
ลิตร/ปี ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,020 ลิตร/ปี เป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ที่นิยมใช้กันมากในพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ ตามล าดับ และสารกลุ่มเมโทมิล มีปริมาณการใช้สูงที่สุดประมาณ 331 กก./ปี รองลงมา
จะเป็นสารกลุ่มอะบาเม็กตินที่มีการใช้ประมาณ 299 ลิตร/ปี นอกจากนี้ เกกตรกรที่ใช้สารกลุ่มเมทัลดีไฮด์ใน
การป้องกันการระบาดของหอยเชอรรี่ในนาข้าว 

3) เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างอ าเภอแม่จัน จะนิยมใช้สารกลุ่มไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย
มากที่สุด ประมาณ 192 ลิตร/ปี รองลงมาจะเป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์ ประมาณ 32 ลิตร/ปี  

8) อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลงเท่านั้น 
ส่วนใหญ่สารก าจัดวัชพืชจะเป็นสารกลุ่มไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนียที่มีปริมาณการใช้ประมาณ 855 
ลิตร/ปี การปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่เกกตรกรนิยมใช้สารก าจัดวัชพืชมากที่สุด รองลงมาเป็นยางพารามาก
ที่สุด ประมาณ 92 กก./ปี ผลการศึกกายังสะท้องให้เห็นว่า เกกตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การใช้และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกกตรกรในระดับปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่
จะมีระดับการปฏิบัติตนก่อนและหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 90 ใน           
ทุกอ าเภอ) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงระดับการปฏิบัติตนในขณะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า เกกตรกร
ร้อยละประมาณ 12 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ที่ เหลือร้อยละประมาณ                
88 จะปฏิบัติตนอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 

  (4.3) สถานการณ์มลพิษทางอากา  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงานเกกตรและสหกรณ์จังหวัด

เชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ส านักทางหลวงชนบทที่ 13 (เชียงราย) 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 โดยพบว่าจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ใน
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เกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 98.66 โดยมีค่าเป้าหมายคือร้อยละ 75.55 ซึ่งจังหวัดเชียงรายบรรลุตาม           
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
ในพ้ืนที่ เนื่องจากพบว่าพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2550      
ตรวจพบแนวโน้มการเพ่ิมสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และพบการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2550 จากภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จ านวนมากในพ้ืนที่ประเทศไทย 
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา และในช่วงเวลาดังกล่าว มวลอากาศเย็นเริ่มปกคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย สภาพอากาศแห้งและนิ่งฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถ
แพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พ้ืน ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัวและมีหมอกควันปกคลุมในหลายจังหวัด
บริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจังหวัดเชียงรายด้วย ดังนั้นจังหวัดจึงได้เตรียมการ และด าเนินการใน
การบริหารจัดการไฟป่าอันส่งผลให้เกิดมลพิกทางอากาศ 

 ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของจังหวัด ร้อยละของจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย
รายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 81.26 ผลการด าเนิ นการร้อยละ
99.39 จ านวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด ก าหนดเป้าหมายลดลงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,563.00 จุด ผลการด าเนินการพบว่า 262 จุด และพบว่าตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 เมกายน 2560 
ดาวเทียมตรวจพบจุด Hotspot จ านวน 19 จุด ลดลงจากปี 2559 จ านวน 98% (ข้อมูลจาก GISTDA (PM10) 
และค่าคุณภาพอากาศ (PM10) ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อ าเภอแม่สาย ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 
เกินค่ามาตรฐานจ านวน 4 วัน คือ 21,23-25 มีนาคม 2560 (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิก) ซึ่งจังหวัดสามารถ
บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(5) ด้านสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยภายในจังหวัดเชียงราย                  

ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พบว่า 
(5.1) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสูง

เป็นหย่อมๆ และมีพ้ืนที่ตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด ปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีลักกณะก้าวกระโด ท าให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทาง
คมนาคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ดังนี้ 

- แม่น้ า ล าน้ า ถูกรุกล้ า เพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมส าหรับ
สัญจรไปมา 

- พ้ืนที่ที่เคยเป็นทางระบายน้ าธรรมชาติและพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าธรรมชาติ ถูกถม            
เพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมส าหรับสัญจรไปมา  

- พ้ืนที่บนภูเขาถูกแผ้วถางและปรับไถหน้าดิน เพ่ือสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และท าเป็นพ้ืนที่
เกกตรกรรมของประชาชน 

- เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม น้ าท่วมขัง  
น้ าล้นตลิ่ง ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย ในบางเหตุการณ์ท าให้ประชาชนต้องเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง พ้ืนที่เกกตรกรรม ผลผลิตทางการเกกตร สิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชน และ             
สิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง 

- เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม น้ าท่วมขัง  
น้ าล้นตลิ่ง ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย ในบางเหตุการณ์ท าให้ประชาชนต้องเสียชีวิต และทรัพย์สิน 
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บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง พ้ืนที่เกกตรกรรม ผลผลิตทางการเกกตร สิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการได้รับ
ความเสียหายเป็นวงกว้าง 

-  การประเมินความเสียงจากสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ในทุกๆปีจังหวัดเชียงรายจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ าผาดผ่าน และในบาง
ปีจะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน เป็นต้น ท าให้เกิดฝนตกหนัก
ติดต่อกัน เป็นเหตุท าให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี         
จะเห็นได้ว่าอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีขนาดหรือขอบเขตภัยในระดับ 1 -2 ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

(5.2) วาตภัย (พายุโซนร้อน) เหตุการณ์การเกิดวาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักกณะ
กระแสลมพัดรุนแรงมากและมีฝนฟ้าคะนองตามมาด้วย มักจะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง พายุ
ก็จะสงบ ก่อนที่จะเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) สภาพอากาศจะอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน ลักกณะการเกิดวาตภัย
ดังกล่าวจะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -พฤกภาคม 

- จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าชาติพันธ์กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่จังหวัด            
การสร้างบ้านเรือนของประชาชนจะมีการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ทั้งหลังบางบ้านครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต บาง
บ้านคอนกรีตทั้งหลัง และมีการมุงหลังคาบ้านด้วยสังกะสี กระเบื้อง ในบางพ้ืนที่ยังมุงด้วยใบหญ้าคา และ
ใบตองตึง เมื่อเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) กระแสลมจะพัดหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสี กระเบื้อง ใยหญ้าคา และ
ใบตองตึงเสียหายในหลายพ้ืนที่ กระแสลมยังพัดต้นพืช ผลผลิตทางการเกกตรของประชาชนได้รับความ
เสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วย 

- การประเมินความเสียงจากสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ด้วยในทุกปีจังหวัดเชียงรายจะ
ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม ซึ่งช่วงนั้นจังหวัดเชียงรายเป็นช่วง
ฤดูร้อนเมื่อมีอากาศเย็นหรือมวลอากาศเย็นมากระทบจะท าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ จึงเป็น
สาเหตุของการเกิดพายุฤดูแล้งขึ้น จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ วาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีขนาด
หรือขอบเขตภัย อยู่ในระดับ 1-2 ซึ่งองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ าเภอ จังหวัดยังรับมือได้ 

(5.3) วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ลักกณะการเกิดพายุลูกเห็บ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จะมีลักกณะ
กระแสลมพัดแรงมาก มีฝนฟ้าคะนอง และมีลูกเห็บจ านวนมากตกลงมาด้วย จะเกิดเหตุการณ์ ประมาณ 1 
ชั่วโมง พายุลูกเห็บก็จะสงบลง ก่อนที่จะเกิดวาตภัย (พายุลูกเห็บ) สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว ก้อนเมฆจะมี            
สีแดง ซึ่งลักกณะเหตุการณ์วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ตามที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงรายทุกอ าเภอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤกภาคม 

- จังหวัดเชียงรายประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัด การ
สร้างบ้านเรือนของประชาชน จะมีการสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง หรือครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต และคอนกรีตทั้งหลัง
แตกต่างกันไปตามฐานะและมักจะมุงหลังคาด้วยสังกะสี กระเบื้อง หรือบางพ้ืนที่มุงด้วยใบคาและใบตองตึง 
เป็นรู แตกพังเสียหาย และในหลายพื้นที่ท าให้ต้นพืช ผลผลิตทางการเกกตรของประชาชนได้รับความเสียหาย
เป็นวงกว้างอีกด้วย 

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ด้วยในทุกๆปีจังหวัดเชียงราย จะ
ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งช่วงนั้นจังหวัดเชียงรายเป็นช่วง
ฤดูร้อน เมื่อมีอากาศเย็นหรือมวลอากาศเย็นมากระทบ จะท าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ จึง
เป็นสาเหตุการเกิดพายุลูกเห็บขึ้น จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พายุลูกเห็บที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มี



1-76 
 

ขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับที่ 1-2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถ
รับมือได ้

(5.4) ภัยแล้ง ลักกณะการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักกณะเนื่องจากปริมาณน้ าใน
แม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ าแห้งขอด ไม่มีปริมาณน้ าอุปโภค-บริโภค หรือมีไม่เพียงพอส าหรับใช้เพ่ือการ
เกกตรกรรม ซึ่งลักกณะภัยแล้งตามที่กล่าวมา จะกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤกภาคม 

- ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ยังอาศัยน้ าในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ า เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้เพื่อการเกกตร เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ภาวะฝนแล้งและปริมาณน้ าในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่าง
เก็บน้ าแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้
เพ่ือการเกกตร 

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยในทุกปีจังหวัดเชียงราย จะได้รับผลกระทบ
จากสภาพอากาศแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง และภาวะฝนแล้ง สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า ภัยแล้งมีขนาดหรือ
ขอบเขตอยู่ในระดับ 1-2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

(5.5) ภัยจากอากา หนาว ลักกณะภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ จากอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 15 องศา
เซลเซียส เกิน 3 วัน อากาศหนาวปกคลุมไปท่ัวทุกอ าเภอในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

- เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนราบสูงเป็นหย่อมๆ และตั้งอยู่เหนือสุดของ
ประเทศไทย มวลอากาศหนาวจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้ผลกระทบจากอากาศ
หนาว ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงจะได้รับ
ผลกระทบจากอากาศหนาว ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส มากกว่า 3 วันขึ้นไป และท าให้ประชาชนที่
ฐานะยากจน เด็ก และคนชรา มีผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่ม ส าหรับกันหนาวจากภัยอากาศหนาวไม่เพียงพอ  

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรายได้รับ
ผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส            
เกิน 3 วัน จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าภัยจากอากาศหนาวมีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับ 
1-2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

 
ตารางท่ี 55 ภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 – 2558 

ป  พ . .  
ราษฎรเดือดร้อน การให้ความช่วยเหลือ 

ครัวเรือน คน ผ้าห่ม /ผ้านวม  เสื อกันหนาว จ้านวนเงิน )บาท(  
2556 - 319,328 35,861 1,535 3,319,810 
2553 - 280,494 16,304 12,000 5,429,920 
2558 - 278,830 104,313 25,000 27,491,990 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2561. 

 
 สรุปภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 – 2558 ในภาพรวมมีรากฎรเดือดร้อน 838,652 คนการให้
ความช่วยเหลือโดยแจกผ้าห่ม/ผ้านวม 156,438 ผืน เสื้อกันหนาว 38,535 ตัว และให้งบประมาณ 
4 ,0 641,320 บาท 
 การวิเคราะห์ภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า มีแนวโน้มลดลง และมีผลให้การให้
ความช่วยเหลือลดลงตามไปด้วย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ หรือที่
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เรียกว่าภาวะโลกร้อน ท าให้ฤดูหนาวมีอากาศเพ่ิมสูงขึ้นและมีระยะเวลาที่สั้นลง ส่วนการให้ความช่วยเหลือมี
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีหน่วยงานให้ความส าคัญในการจัดการกับปัญหา 

(5.6) ภัยจากแผ่นดินไหว ลักกณะภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักกณะ
เป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือแผ่นดิน ท าให้แผ่นดินแยกเป็นรอยยาวไปตามรอยเลื่อนที่พาดผ่าน              
ซึ่งการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดทั้งปี 

- การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนในพ้ืนยังขาดองค์ความรู้ในการรับมือ 
เช่น การปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต้าน
แผ่นดินไหว หรือความล่อแหลม ความเปราะบาง จากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีกระจายอยู่ทั่วไป
ในพ้ืนที่จังหวัด 

- การประเมินความเสียงจากสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่ามีรอย
เลื่อนที่ทรงพลังพาดผ่าน 3 รอยเลื่อน ประกอบด้วย รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิงและรอยเลื่อนพะเยา             
จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในพ้ืนที่เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤกภาคม 
2553 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 ริกเตอร์ มีขนาดขอบเขตภัยในระดับ 2 ซึ่งจังหวัดสามารถรับมือได้ และต้อง
เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ตารางท่ี 56 ภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 – 2558 

ป  พ . .  

จ้านวน
ครั ง 

ที่เกิดภยั 
)ครั ง(  

พื นที่
ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

เสียชีวติ 
)คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

 าสน
สถาน 

สถาน 
 ึกษา 

โรงงาน 
อุตสาหกรม 

สิ่งสาธารณ 
ประโยชน์ 

สถานที่
ราชการ 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(ล้านบาท) 

2556 - - - - - - - - - - - 
2553 1 3 16,988 1 23 160 126 15 12 53 610,895,990.35 

2558 - - - - - - - - - - - 
รวม 1 7 169911 1 23 160 126 15 12 57 61091959990.75 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2559. 
  สรุปภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 – 2558 ในภาพรวมเกิดในปี 2553 มีพ้ืนที่ประสบภัย       
3 แห่ง จ านวนบ้านเรือนเสียหาย 16,998 หลัง มีผู้บาดเจ็บ 23 คน ศาสนสถานเสียหาย 160 แห่ง สถานศึกกา
เสียหาย 126 แห่ง สถานที่ราชการเสียหาย 53 แห่ง  คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 610,895,990.35 บาท 
ตามล าดับ เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน 

(5.7) การระบาดของ ัตรูพืช การเกิดการระบาดของศัตรูพืช ในพ้ืนที่จะมีลักกณะเกิดจาก
ศัตรูพืชระบาดจนท าให้ผลผลิตทางการเกกตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งลักกณะเหตุการณ์การระบาด
ของศัตรูพืชตามท่ีกล่าวมา จะเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ของจังหวัด ตลอดทั้งปี 

- พ้ืนที่เกกตรกรรมบางแปลงขาดการดูแล เมื่อสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการระบาด
ของศัตรูพืชศัตรูพืชจะระบาด และขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลผลิตทางการเกกตรในแปลง
เกกตรกรรมเสียหาย 

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยการระบาดของศัตรูพืช ในทุกๆปี เกกตรกรในพ้ืนที่ 
จะมีการเพาะข้าวพืชไร่ พืชสวน และพืชสวนผัก ปัจจุบันเกกตรมีองค์ความรู้เรื่องการบ ารุงดูแลแปลง
การเกกตรอย่างทั่วถึง เหตุการณ์การระบาดของศัตรูพืชจะเกิดขึ้นจากแปลงเกกตรกรรมที่ขาดการดูแลและ
สภาพภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมต่อการระบาดของศัตรูพืช จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าการ
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ระบาดของศัตรูพืช มีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับ 1-2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได ้

 

ตารางท่ี 57 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558 

ป  พ . .  
จ้านวนครั ง 

ที่เกิดภัย (ครั ง) 
พื นที่ประสบภัย 

(อ้าเภอ) 
พื นที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2556 1 1 332.25 814,994.25 
2553 3 2 1,319.35 1,505,150.50 
2558 4 4 12,791.00 14,236,383.00 
รวม 8 13 149843.00 1695569527 .75  

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2559. 
 สรุปภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558 ในภาพรวมเกิดภัย 8 ครั้ง มีพ้ืนที่ประสบ
ภัย 13 แห่ง พื้นที่การเกกตรเสียหาย 14,843 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1695569527.75 ล้านบาท 
 

แผนภูมิที่ 10 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,  2559. 
 

การวิเคราะห์ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยในปี 2558 มีพ้ืนที่การเกกตรเสียหาย 12,791.00 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 14,236,383.00 ล้าน
บาท ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับพื้นท่ีที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของ 

 

(5.1) ไฟป่าและหมอกควัน การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ จะมีลักกณะเกิดโดยจะมี           
ผู้ลักลอบเผ่าป่า หรือลักลอบเผาวัชพืชในพ้ืนที่ แปลงเกกตรกรรม ลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่และไฟป่าได้ขยายวง
กว้างขึ้นไปเรื่อยๆ จนท าให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมไปทั่วบริเวณพ้ืนที่จังหวัด และมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ
เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรกฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งลักกณะ
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน ตามที่กล่าวจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายทุกอ าเภอ          
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมกายน  
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- จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน 3,223,883 ไร่ หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 44.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง และสภาพอากาศมีความแห้งแล้ง จะท าให้ใบไม้ ต้นไม้ในเขต
พ้ืนที่ป่าง่ายต่อการเกิดไฟป่า และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เกก๖รกรต้องเตรียมพ้ืนที่เกกตรกรรม 
เพ่ือท าการเพาะปลูกตามฤดูกาล ซึ่งมีการแผ้วถางวัชพืชจ าพวก เห็ด ผักหวาน งอกข้ึนมา ส่งผลให้ประชาชนที่
อาศัยใกล้บริเวณพ้ืนที่ป่ามีรายได้ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะท าการลักลอบเผาป่า จนท าให้เกิดไฟลุกลามเผาไหม้เข้าไป
ในเขตพ้ืนที่ป่าและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่จังหวัด และมีค่าฝุ่น
ละอองในอากาศเกินมาตรฐาน  

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายในทุกๆปี จังหวัด
เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งและสภาพภูมิอากาศมีแห้งแล้งจะเกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
และมีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเศรกฐกิจ
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จากสถิติจะเห็นว่าไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นมีขนาดหรือขอบเขตภัย              
อยู่ในระดับ 1-2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

ส าหรับพ้ืนเสี่ยงไฟป่ารุนแรงในปี 2561 ได้แก่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่
สรวย  อ าเภอเวียงป่าเป่า อ าเภอเทิง และอ าเภอเวียงแก่น  

 

ภาพที่ 10 พ้ืนที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรง ประจ าปี 2561 
 

 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.), 2561 
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ตารางท่ี 51 จุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างปี 2559-2561 

จังหวัด จ้านวนจุดความร้อนสะสม (จุด) 
2559 2560 2561 

ตาก 1,649 1,098 1,377 
แม่ฮ่องสอน 1,401 1,188 915 
เชียงใหม่ 2,083 904 650 

น่าน 1,177 597 546 
ล าปาง 857 663 429 
ล าพูน 258 333 258 
แพร่ 802 310 235 

เชียงราย 1,487 210 226 
พะเยา 419 115 86 

รวมทั้งหมด          10,133           5,418           4,722  
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.), 2561 

 

จากสถิติจุดความร้อนสะสมของ 9 จังหวัดพบว่า จังหวัดเชียงรายมีการบริหารจัดการไฟป่าและ
หมวกควันที่ดี โดยมีแนวโน้มของจุดความร้อนสะสม ลดลงอย่างมากแต่เดิมในปี 2559 อยู่ที่ 1,483 จุด เหลือ
เพียง 210 จุดในปี 2560 แต่เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในปี 2561  
 สรุปผลและข้อเสนอจากการประชุมถอดบทเรียนในป  2561 

      1) สาเหตุที่ท้าให้เกิดไฟป่า เกิดจากสาเหตุ  
      1.1) เกกตรกรบางรายยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกกตร โดยเน้นความสะดวก (เผา

วัชพืชและเผาตอซัง) ในการเตรียมแปลงเกกตรกรรม และประชาชนบางราย ยังมีความเชื่อว่าการเผาพ้ืนที่ปา่
จะท าให้เกิดพืชที่ท าให้มีรายได้ให้ประชาชน เช่น เห็ดเผาะหรือเห็นถอบ ผักหวาน ฯลฯ เป็นต้น แล้วลุกลาม
เขา้พ้ืนที่ปา่ 

      1.2) ประชาชนที่มีภูมิล าเนานอกเขตจังหวัด เช่น อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีพ้ืนที่การเกกตรอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เขา้มาเผาเตรียมพ้ืนที่การเกกตร และเกิดลุกลาม
เขา้พ้ืนที่ปา่ เนื่องจากห้วงการงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย มีห้วง
ระยะเวลาที่แตกตา่งนั้น ท าให้ประชาชนเกิดความคลาดเคลื่อนและสับสนในห้วงระยะการงดเผาทุกชนิดโดย
เด็ดขาด  

2) ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดในการปฏิบัติงาน มีดังนี   
2.1) จุดที่เกิดไฟป่าอยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกลรถยนต์เขา้ไม่ถึง การเดินทางเข้าดับไฟ เป็นไปด้วย

ความยากล าบาก ต้องเดินเทา้หลายกิโลเมตรและเสี่ยงต่อการถูกไฟป่าปิดล้อมและส าลักควัน  
2.2) หมอกควันไฟป่าทีเ่กิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และท าให้ค่ า PM10 เกินค่ ามาตรฐาน 

ส่วนใหญ่จะเกิดจากควันไฟป่าจากจังหวัดขา้งเคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน พัดเขา้มา 
2.3) อุปกรณ์ดับไฟป่า ยังไม่เพียงพอ กับชุดลาดตระเวนดับไฟป่า  
2.4) ดาวเทียมจับจุดความร้อนคลาดเคลื่อน เช่น จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สหภาพเมียน

มา แต่ดาวเทียมแจ้งว่าเกิดในพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจจับได้
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เป็นความร้อนของหลังค าที่มุงด้วยสังกะสี แต่ดาวเทียมแจ้งว่าเกิดจากการเผาไหม้ และการแก้ไขปรับลดจุด
ความร้อน มีข้ันตอนและกระบวนการมาก ท าให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสียขวัญก าลังใจ  
  2.5) งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้า 
   3) มาตรการที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน 
 3.1) การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ (ป่า สงวนแห่งชาติ และป่า อนุรักก์) พ้ืนที่
การเกกตร และพ้ืนที่ริมทาง โดยให้นายอ าเภอเป็นผู้บัญชาการฯ ตามระบบ Single Command ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ การรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า  การประสานงาน การสั่งการ การวางแผน การก าหนดมาตรการ 
การควบคุมแก้ไขปัญหา และการระดมสรรพก าลังจากหน่วยงานต่ างๆ ในระดับพื้นท่ีอ าเภอ ให้เป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการในการปฏิบัติตามมาตรการในระดับพ้ืนที่อ าเภอ 
 3.2) ผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้น าอ าเภอเสี่ยงไฟป่า รุนแรง 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเวียงป่า
เป้า อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเทิง อ าเภอแม่ ฟ้าหลวง และอ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือมอบ
นโยบาย ท าความเข้าใจแก่ผู้น าอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการวางมาตรการลดการเผา การป้องกันไฟป่า  การเข้าลาดตระเวน ในพ้ืนที่เขตป่า สงวน ป่า 
อนุรักก์ และป่า ที่ถูกบุกรุก 
 3.3) การให้ความส าคัญให้ชุมชน/หมู่บ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน” ตามแนวทางประชารัฐ 
 3.4) การจัดท าแนวกันไฟ โดยกลไกประชารัฐ 
 3.5) การจัดท าแผนก าจัดวัสดุเชื้อเพลิง ก่อนประก าศงดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ - 12 เมกายน 2561 
 3.6) การใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาด 
 3.3) การท าข้อตกลงระหว่างผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  กับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเกิดไฟ
ไหม้ขึ้นในพ้ืนที่ป่า  พ้ืนที่เกกตรกรรม พ้ืนที่ริมทาง และเสียหายเป็นวงกว้างจนส่งผลท าให้ดาวเทียมจับจุด
ความร้อน (Hotspot) โดยให้นายอ าเภอน าผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบ และท าข้อตกลงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 3.8) การตั้งรางวัลผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบเผาช่วงประกาศงดการเผาทุกชนิดระหว่างวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ - 12 เมกายน 2561 
 3.9) การสนับสนุนงบประมาณค่ าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ใน
ระดับพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน /ชุมชน 
 3.10) การจัดตั้งชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังควบคุมไฟป่า ร่วม 4 ฝ่าย  (ทหาร ป่า ไม้ อุทยาน 
ปกครอง) ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอเสี่ยงไฟป่า รุนแรง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟป่า หมู่บ้าน  
ต าบล (เดินเทา้และใช้รถจักรยานยนต์) 
 3.11) การออกตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจชุดปฏิบัติการลาดควบคุมไฟป่า ในเขตพ้ืนที่ 6 อ าเภอเสี่ยง 
ไฟป่า รุนแรง ของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 3.12) การประชาสัมพันธ์ที่เขา้ถึงประชาชนทุกหมูบ่้าน  ชุมชน 
 3.13) ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน 
 3.14) การแต่งตั้งทีมงานต าบล (ก านัน ผู้บริหารท้องถิ่น) ช่วยเหลือทีมงานหมู่บ้าน  (ผู้ใหญ่บ้าน ) 
ลงประชาคมช่วยผู้ใหญ่บ้าน  



1-82 
 

 3.15) การท าข้อตกลงระหว่างนายอ าเภอกับนายอ าเภอที่มีเขตแดนติดต่อกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า  
 3.16) การจัดท าหอสังเกตการณ์การเกิดไฟป่า และมีการจัดเวรชุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
 3.13) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอก
ควัน เช่น แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
 3.18) การจัดสมาชิก อสม. ออกเคาะประตูบ้าน ของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน  และชุมชน 
เพ่ือท าความเข้าใจถึงโทกของการเผา 
 3.19 บทบาทของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอก
ควัน 
   1) จัดชุด รส.ประจ าอ าเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจท าประชาคมหมู่บ้าน และ
รณรงค์ให้รากฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการเผาป่า  
  2) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และในวาระโอกาสต่าง ๆ 
 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟข้ามอ้าเภอ ไฟข้ามจังหวัด 
 การท าข้อตกลงระหว่างนายอ าเภอกับนายอ าเภอที่มีเขตอ าเภอติดต่อกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และมีการมอบพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่าร่วมกันควรท าข้อตกลงล่วงหน้าก่อนสถานการณ์ไฟป่าจะ
มาถึง 
 (5.9) แนวทางปฏิบัติร่วมกับกับองค์การระหว่างประเท ด้านสาธารณภัยในพื นที่ 

จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานหลัก
สากล พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2540 และหลักสิทธิมนุกยชน โดยจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ เพ่ือประสานงานองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุ นสิ่งของ 
ก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือประสานงานองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุน
สิ่งของ ก าลังเจ้าหน้าที่หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานวิธีปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศ โดยส านักงานจังหวัดเชียงราย เป็น
หน่วยงานหลัก โดยมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย 
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน 
ด่านศุลกากรเชียงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  1) ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public  
Participation)  เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารงานในภาคสาธารณะตามระบอบ
ประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของรัฐบาลระดับชาติ  หรือการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นการมี
ส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือการพัฒนาชุมชน เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟัง
และน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาองค์กรและชุมชน และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
และชุมชน ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดซึ่งประชาชนในจังหวัดเชียงรายนั้นจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในบริหารจัดการชุมชนของตนเอง โดยประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการก าหนดการพัฒนา
ชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางทั้งในระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติมีบทบาทหน้าที่เพียงให้การ
สนับสนุนเท่านั้น (ภูริพัฒน์ แก้วศรี 2560 : 135)  

                      1.1 ) วิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ตามแผนพัฒนา
อ าเภอ  

- ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 นอกจากเป็นเส้นทาง

เชื่อมระหว่างเมืองแล้วยังเป็นเส้นทางสายหลักภายในชุมชน จึงมีการสัญจรทั้งรถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุก
สินค้า รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และขนาดเขตทางค่อนข้างคับแคบในเขตผ่าน
ศูนย์กลางชุมชนและไม่มีบาทวิถี  

2. ปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่าการขาดแคลนแหล่งน้ าที่สะอาดในการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือนพร้อมระบบการจัดการน้ าอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ นอกเขตประปา
ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะพบปัญหามากที่สุด รวมทั้งขาดแหล่งสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เช่น 
สถานีรถโดยสารประจ าทาง โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ตลาดสด ห้องสมุดประชาชน สนามกีฬากลาง ธนาคาร  

         3. จ านวนบุคลากรด้านการช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
ขาดแคลนในด้านงบประมาณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตั้งไว้ไม่สามารถท าได้
ทุกโครงการจึงต้องเลือกโครงการที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

          4. การท างานล่าช้า ถนนบางสายช ารุด เสียหาย เนื่องจากมีรถบรรทุกเกินน้ าหนักวิ่งตลอดเวลา
รวมทั้งมีเศษหินและทรายที่ตกลงจากรถบรรทุกสู่ถนน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจร โดยไม่มีการด าเนินการ
ตามกฎหมายกับรถเหล่านี้อย่างจริงจัง ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจร
ไปมา ส่วนในด้านไฟฟ้าและประปาก็มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว หากทางอ าเภอเข้าไปด าเนินการก็จะเป็นการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  1. ปัญหาการขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม น้ าถือเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก ยังพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังอยู่นอกเขตชลประทานอาศัย
แหล่งน้ าธรรมชาติในการท าการเกษตร ซึ่งต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรทั้งใน
ฤดูกาลปกติและหลังฤดูกาลปกติ รวมทั้งการบริหารการจัดการน้ าในพ้ืนที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ าได้เต็ม
ศักยภาพ 
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  2. ปัญหาการเกษตร พบว่าการเกษตรกรมีพฤติกรรมการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงมีการใช้
เครื่องจักรกล สารเคมี ปุ๋ยเคมี เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้น และขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกท้ังการใช้สารเคมี/สารพิษ ในการท าเกษตรท าให้พ้ืนที่เกษตรมี
สารปนเปื้อน และผลิตผลทางการเกษตรมีสารปนเปื้อนส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

3. ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
4. ปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  จึงขาดการต่อรองด้านราคา

ผลผลิตกับพ่อค้า 
5. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและผลผลิตการเกษตรต่อไร่ลดล ง และสินค้า

การเกษตรขาดการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการตลาด   
6. ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากเกิน

ศักยภาพของอ าเภอที่จะด าเนินการได้ เช่น สถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร สนามกีฬากลาง ธนาคาร และโรงพยาบาล 

- ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ปัญหาที่ดินท ากิน เนื่องจากพ้ืนที่ท ากินของประชาชนบางส่วนยังอยู่ในเขตป่าสงวนท าให้ไม่สามารถ
ออกเอกสารสิทธิ์ได้ ส่งผลต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของประชาชน แนวทางแก้ไข
ควรมีการก าหนดแนวเขตป่าและที่ท ากินของประชาชนให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางใน
การท ากินในเขตป่าสงวนอย่างชัดเจน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

2. ปัญหาสังคม พบว่า ยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ ทั้งผู้เสพและผู้ค้าเนื่องจากมีพ้ืนที่ที่ติด
ชายแดน ซึ่งพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเป็นจุดล าเลียงและพักยาเสพติดก่อนน าเข้ามาในพ้ืนที่ชั้นในได้ แนว
ทางแก้ไขต้องเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 

3. ปัญหาความยากจน ได้แก่ ทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรสูง พืชผลเสียหาย รายได้ไม่คุ้มทุน 
รายได้น้อย/รายจ่ายสูง ไม่มีเงินออม มีหนี้สินมาก การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้อย ไม่มีความรู้และขาดทักษะใน
การประกอบอาชีพ ไม่จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายครัวเรือน ด าเนินชีวิตแบบสังคมเมืองพ่ึงพาภายนอก ดื่มสุรา
และเล่นการพนัน และเกียจคร้านการท ากิน 

4. จ านวนครูพ่ี เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กเล็ก 
นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน ครูยังขาดทักษะประสบการณ์ในการดูแลเด็ก จึงต้อง
มีการสรรหาครูอัตราจ้างในการดูแลเด็กให้มีจ านวนเพียงพอและต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

5. ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน รวมทั้งความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยมท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากเกินความจ าเป็น     

6. ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัว  
7. การบริการจัดการและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนายังขาดความพร้อมและมีความล่าช้า รวมทั้งการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันมีน้อยขาดประสิทธิภาพและทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผู้น าทุกระดับมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งบ่อย ท าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง  

8. ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของระบบราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างล่าช้า รวมทั้งขาดความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ส่งผลท าให้เสียเปรียบในเรื่องต่างๆ  
เช่น ภาษา การสื่อสาร และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 
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9. ขาดแคลนบุคลากร ผู้ เชี่ยวชาญ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมูลฐานแก่
ประชาชน รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั่วถึง  

10. ปัญหาด้านการศึกษา ได้แก่ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อหรือฝึกอาชีพ เนื่องจาก
ครอบครัวมีฐานะยากจนจึงขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา   

- ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 1. โรคติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือ ด          
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์และอัมพาต) โรคเบาหวาน               
ซึ่งโรคกลุ่มนี้มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม                 
การขาดการออกก าลังกาย และความเครียด โดยมีรากฐานมาจากวิถีชิวิตและสิ่งแวดล้อมที่ ไม่เอ้ืออ านวย              
ต่อการมีสุขภาพด ี
 2.  อัตราการติดเชื้อ  HIV ในกลุ่มประชากรยังคงอยู่ในระดับสูง และแพร่กระจายไปสู่บุคคลใน
ครอบครัว กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในด้านการดื่มสุรา  การสูบบุหรี่ และการมี
พฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร 
 3. ปัญหาสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ ในระดับสูง โดยมีสาเหตุมาจากความเครียด               
ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 4. โรคติดต่อที่ส าคัญที่พบอัตราการป่วยและอัตราการตายอยู่ในระดับสูงประกอบด้วยโรคไข้เลือดออก 
โรคแลปโตสไปรซิส และวัณโรค รวมทั้งประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เพราะขาดความ
ตระหนักต่อการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ 

5. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแลจากบุตรหลานและเด็กเล็ก ส่วนใหญ่พ่อแม่ต้องไปท างาน
ต่างจังหวัด ได้ทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุ เหล่านี้ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ             
ท าให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร และบางรายอาจเกิดปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว ท าให้เป็นเด็กมีปัญหา            
ในสังคม 

6. เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนของเพ่ือนบ้าน การกลับมาของโรคอุบัติ ซ้ า 
และการควบคุมโรคระบาด ความปลอดภัยด้านอาหารหรือคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า   

7. ปัญหาด้านการสาธารณสุข ได้แก่ มีโรคติดต่อประจ าถิ่นที่ส าคัญต้องเฝ้าระวัง เช่น โรคไข้เลือดออก 
โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก ส่วนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ 2009  

- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ปัญหาด้านการปลูกสร้างอาคาร การปลูกสร้างอาคารล่วงล้ าเขตโบราณสถาน โดยเฉพาะ คูน้ า คัน

ดินก าแพงเมือง ถึงแม้โบราณสถานเหล่านี้ จะเสื่อมสลาย และช ารุดทรุดโทรมไปบ้างแล้ว แต่ยังคงคุณค่าและ
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ควรที่จะสงวนไว้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ าและ              
มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง 
  2. ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน มีการบุกรุกท าการเกษตรในพ้ืนที่ดินของรัฐ             
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ 
  3. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรม ได้แก่ การเสียดุลยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ปริมาณน้ าในดินและผิวดิน 
ความชุ่มชื่นในอากาศลดลง หน้าดินถูกชะล้าง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เกิดภัยธรรมชาติ และการกัดเซาะตลิ่งตาม
ล าน้ ากก 
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4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีถูกท าลาย ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท า
การเกษตร การตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ การขยายเขตท ากิน และการใช้พื้นท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ 

5. ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงมีความเสียงจากแผ่นดินไหวเนื่องจากบาง
พ้ืนทีอ่ยู่ในเขตลอยเลื่อนแผ่นดินไหว  
 6. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง ท าให้ผลผลิตของประชาชนไม่ได้มาตรฐาน ประชาชน
เกิดความเดือดร้อน ทางอ าเภอได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัย แต่อย่างไรก็ตาม              
การช่วยเหลือต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี
และยาฆ่าแมลงในอัตราสูง 
 7. ขาดแคลนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่เกิดความมักง่าย 
มองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้ขาดจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
  8. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยวัดได้
จากการสร้างมลพิษทางอากาศ มีการเผาท าลายขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
รวมถึงการทิ้งขยะตามไหล่ทาง ถนน พื้นที่สาธารณะ และเผาป่าเพื่อท าไร่เลื่อนลอย โดยไม่มีการปลูกทดแทน 

- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. จังหวัดชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว และเชื่อมต่อไป
ยังจีนตอนใต้ ประชาชนจึงอาจได้รับผลกระทบในด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่  
อุบัติซ้ า ที่เกิดขึ้นและมาจากพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร  
เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 2. ประชาชนขาดจิตส านึกและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน ท าให้สถิติอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 3. ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่เกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด การเล่นการพนัน
ตามแนวชายแดน การเกิดอุบัติเหตุตามเส้นทางการคมนาคมขนส่ง การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว รวมทั้ง
อาชญากรรมข้ามชาติ   

 1.2) การวิเคราะห์แผนชุมชน      
แผนชุมชนแสดงให้เห็นว่า ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ให้ความส าคัญมาก

ที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สร้างและพัฒนาคุณภาพถนน ร้อยละ 59 รองลงมา 
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ จัดงานประเพณี และงานเทศกาล ร้อยละ 57 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษและหมอกควัน  ร้อยละ 57 และระดับสุดท้ายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ได้แก่ แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 36 และด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ได้แก่ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ร้อยละ 36 
 ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาภายใต้แต่ละประเด็น โดยได้จัดล าดับการพัฒนาที่
ประชาชนมีความต้องการสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 59  ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ร้อยละ  

1 สร้างและพัฒนาคุณภาพถนน  59.0 

2 สร้างและพัฒนาคุณภาพคลอง, ประปา  29.0 

3 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สะพาน ไฟถนน  6.0 
 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย 

 ตารางท่ี 60 ประเด็นด้านเกษตรกรรม 
ประเด็นด้านเกษตรกรรม  ร้อยละ  

1 ปลูกพืชอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  29.0  

2 พัฒนาคุณภาพเมลด็พันธ์ุ  20.0 

3 พัฒนาผลิตภาพและคุณภาพข้าว  16.0  
 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย 

 ตารางท่ี 61 ประเด็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ประเด็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ร้อยละ  

1 แก้ปัญหายาเสพติด  36.0 
2 สร้างเยาวชนที่ดี  28.0  
3 สร้างอาชีพแก่ประชาชน  19.0  

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย 
 ตารางท่ี 62 ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ  
1 เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต OTOP  33.0 
2 พัฒนาการตลาดสินค้า  29.0 
3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์  24.0 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย 
 ตารางท่ี 63 ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ  
1 จัดงานประเพณีและงานเทศกาล  57.0 
2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  15.0  
3 เพ่ิมศักยภาพกีฬา  14.0 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย  
 ตารางท่ี 64 ประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 

ประเด็นด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ร้อยละ  
1 ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  36.0  
2 ส่งเสริมการแพทย์และดูแลสุขภาพ  29.0 
3 ส่งเสริมประชาธิปไตย  18.0 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย 
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 ตารางท่ี 65 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  

1 ปัญหามลพิษและหมอกควัน 57.0 
2 ก าจัดขยะ และการรีไซเคิล  15.0 
3 อนุรักษ์แหล่งน้ า  14.0 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

 
        1.3) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงรายโดย กอ.รมน.จ.เชียงราย 

         การส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่า ประเด็นปฏิรูปประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายต้องการให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น ได้แก่ 
  (1.1) ด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 19.41% พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ           
(1) ปัญหาของการขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ (อินเตอร์เน็ต) และ  
(2) ครอบครัวของท่านมีความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นอย่างดี 
  (1.2) ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ร้อยละ 17.53 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
คือ (1) ปัญหาครัวเรือนขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร (2) ปัญหาครัวเรือนขาดที่ดินท ากิน/ไม่มีกรรมสิทธิ์/               
ไม่เพียงพอต่อการท ากิน (3) ปัญหาที่ครัวเรือนได้รับจากการขาดการคมนาคมขนส่งที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพ (4) ปัญหาสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในภาวะว่างงาน/ไม่มีงานท า (5) ปัญหาของจ านวนผลผลิต
ทางการเกษตรต่อไร่ลดลง (6) ปัญหาของราคาผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ตกต่ า(7)ปัญหาของครัวเรือนที่ขาด
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และ (8) ปัญหาของครัวเรือนที่ต้องพ่ึงพิง
เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากภายนอก (สารเคมี/เครื่องจักรกลทางการเกษตร/เงินลงทุน) 
  (1.3) ด้านพลังงาน ร้อยละ 12.16  % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ                 
(1) ปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบไฟฟ้าไม่มีคุณภาพ และ (2) ปัญหาของครัวเรือนไม่มีระบบพลังงาน
ทดแทน (ไบโอดีเซล/พลังงานแสงอาทิตย์) 
  (1.4) ด้านการศึกษา ร้อยละ 10.37  % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ                     
(1) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนขาดทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ (2) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่
ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาภาคบังคับ (3) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนขาดโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้น และ (4) ปัญหาของครัวเรือนด้านการขาดแคลนทุนการศึกษาส าหรับสมาชิกในวัยเรียน 
  (1.5) ด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 9.13 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
คือ ปัญหาทุจริตและคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 
  (1.6) ด้านกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 8.98 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
คือ (1) ปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน (2) ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนที่ส่งผล
กระทบต่อครัวเรือน และ (3) ปัญหาการขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม ณ ปัจจุบัน 
  (1.7) ความเหลื่อมล้ าทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ร้อยละ 8.48  % พบว่า ปัญหาที่
ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ (1) ปัญหาที่ครัวเรือนได้รับจากการมีเส้นทางคมนาคมไม่เพียงพอและไม่มี
คุณภาพ (2) ปัญหาครัวเรือนขาดน้ ากิน/น้ าใช้ที่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ (3) ปัญหาครัวเรือนไม่มีกรรมสิทธิ์/
ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง (4) ครัวเรือนประสบกับปัญหาภาวะหนี้สิน (5) ปัญหาของครัวเรือนที่ไม่มี
สินทรัพย์/เครดิตส าหรับใช้ค้ าประกันแหล่งเงินกู้ในระบบ (6) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่เกิดความเครียด
จากการประกอบอาชีพ (7) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการ
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ทางด้านสุขภาพ (8) ปัญหาของสมาชิกครัวเรือนที่ ขาดโอกาสในการเข้ าร่วมกิจกร รมของกลุ่ม /                      
องค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน (9) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนขาดโอกาสการเข้าร่วมในการท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (10) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่ขาดโอกาสการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
สวัสดิการต่างๆ ของคนในชุมชน และ (11) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนย้ายไปท างานนอกถ่ินฐาน 
  (1.8) ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 6.38 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ (1)ปัญหาของ
ครัวเรือนที่ไม่ได้รับการดูแล/ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2) ปัญหาคุณภาพของดินใน
ที่ดินท ากินของครัวเรือนเสื่อมสภาพ (3) ปัญหาครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้รอบ
ชุมชน (4) ปัญหาที่ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ธาตุ (เหมืองแร่/ถ่านหิน)ในพ้ืนที่
ชุมชน (5) ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน (6) ปัญหาน้ าเสียภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อครั วเรือน 
และ (7) ปัญหามลภาวะทางอากาศ/ฝุ่นละออง/ควันไฟจากการเผาพ้ืนที่ทางการเกษตร/สารเคมีการเกษตรที่
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 
  (1.9) การเมือง ร้อยละ 6.15 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ (1) ปัญหาของ
สมาชิกในครัวเรือนที่เกิดความเครียดด้านสุขภาพจิตจากสถานการณ์ทางการเมืองปัญหาของสมาชิกใน
ครัวเรือนขาดความสัมพันธ์ ความเข้าใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน (2) ปัญหาของครัวเรือนที่ได้รับจากแรงงาน
ต่างด้าว และ (3) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการเมืองของชุมชน 
  (1.10) การบริหารราชการแผ่นดิน ร้อยละ 3.92 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้
แก้ไขคือ (1) ปัญหาการเข้าถึงการรับบริการและประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
(ส านักงานอ าเภอ/ส านักงานจังหวัด) และ (2) ปัญหาการเข้าถึงการรับบริการและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/อบจ.) 
  (1.11) การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ ร้อยละ 3.87 % พบว่าปัญหา
ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ ปัญหาของครัวเรือนได้รับจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น (ส่วย/หนี้นอกระบบ/ค่า
คุ้มครองดูแล ฃฯลฯ) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 18 
 

แผนภูมิที่ 11 การส ารวจความต้องการของประชาชนจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงราย 
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 1.4) การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวเชียงราย ในการตอบค าถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี 
 1. ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
 2. หากไม่ได้จะท าอย่างไร  
 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ค านึงถึง               
เรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอ่ืนๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ 
 4. ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามา             
สู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีใดซึ่งได้ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2560 สรุปผลได้ ดังนี้  
ประชาชนจะเดินทางไปตอบค าถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือท่ีอ าเภอหรือที่จังหวัด หรือไม่?     
 - ร้อยละ 84.08 ระบุว่า ไม่ไป เพราะไม่ว่าง ต้องท างาน ติดภารกิจ 
 - ร้อยละ 15.92 ระบุว่า ไป เพราะต้องการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
บ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ฯลฯ 

(1) ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
- ร้อยละ 54.73 ระบุว่าไม่ได้ 
- ร้อยละ 45.27 ระบุว่า ได้ 
(2) หากไม่ได้จะท าอย่างไร?     
- ร้อยละ 64.68 ระบุว่า ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง หรือรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่     
- ร้อยละ 62.69 ระบุว่า ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม 
- ร้อยละ 37.20 ระบุว่า อดทนและท าใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามา     
- ร้อยละ 33.36 ระบุว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ต้องมีหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่ดี 

 - ร้อยละ 31.74 ระบุว่า ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และให้ประชาชน     
เป็นผู้ตัดสิน 

(3) การเลือกตั้งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ค านึงถึง   
เรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอ่ืนๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง
หรือไม่ 
 - รอ้ยละ 55.97 ระบุว่า ถูกต้อง     
 - ร้อยละ 44.03 ระบุว่า ไม่ถูกต้อง 
 (4) ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่                  
การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีใด 

- ร้อยละ 74.10 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก    
- ร้อยละ 41.53 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้กฎหมาย 
- ร้อยละ 27.34 ระบุว่า ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว หรือพิจารณา 

จากผลงาน     
 - รอ้ยละ 26.12 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้ประชาชน
องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการ 

- ร้อยละ 23.28 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรให้รัฐบาลหรือ 
ผู้มีอ านาจ ในขณะนั้นแก้ปัญหา หรือด าเนินการ 
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 ข้อมูลจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนชาวเชียงรายมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม
นายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

ตารางท่ี 66 ผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็น 4 ค าถามของนายกรัฐมนตรี 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 29 กันยายน 2560 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ 
 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการในการรับงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ซึ่งจังหวัดพิจารณาจากล าดับความส าคัญและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ สถานที ่ รวม (คน) 
1 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 147 
2 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองเชียงราย 225 
3 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพาน 464 
4 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขุนตาล 25 
5 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงป่าเป้า 9 
6 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชียงแสน 105 
7 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชียงของ 101 
8 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สาย 90 
9 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 136 
10 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพญาเม็งราย 10 
11 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่จัน 151 
12 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย 122 
13 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอป่าแดด 239 
14 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเทิง 43 
15 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอดอยหลวง 109 
16 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่ลาว 31 
17 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงชัย 100 
18 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 237 
19 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงแก่น 37 

ยอดรวมสะสมทั้งหมด 2,381 
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ตารางท่ี 67 สรุปปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (จากค าขอโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563) 
ล าดับ ปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 
1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

  จากการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัด
เชียงราย เพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน  การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง และเป็นเมืองสถานี
ขนส่งระบบราง ดังนั้นจังหวัดจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน+6 และกลุ่ม GMS เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ลงทุน ในการรองรับการเป็นตลาดเดียวและการมีฐานการผลิตร่วมกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการค้าการลงทุน ความร่วมมือที่ดีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดในอนาคต อีกทั้ง
เตรียมความพร้อมกับการเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้  

หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ
และผู้ผลิต
สินค้า และ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ
ท่องเที่ยวใน
จังหวัดและ
กลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 
และ GMS 
 

จั ง ห วั ด
เชี ย งร า ย 
แ ล ะก ลุ่ ม
ป ร ะ เท ศ
อาเซียน+6 
และ GMS 

2 - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและ โครงการการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ทางการเกษตร   
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัด จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากจังหวัดเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า หากเกิดปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ อประชาชนในพ้ืนที่
และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนเกิดผลกระทบในระดับประเทศ เมื่อเกิดฝนตกหนัก ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี สาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยใน
พ้ืนที่เกิดจาก แม่น้ าสายหลักตื้นเขินท าให้ไม่สามารถระบายไม่น้ าได้ทัน มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติในลุ่มน้ ามาก แต่ไม่สามารถรอบรับน้ า ได้ใน ปริมาณ
มาก อีกทั้งพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารถูกท าลายโดยการบุกรุกพ้ืนที่ป่า อันเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าคัญ จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูน้ า
หลากและส่งผลต่อปริมาณน้ าต้นทุนที่เข้าสู่ระบบชลประทานลดลง ภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา
โดยด่วน เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ในการป้องกันปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม และการใช้น้ าในภาคการเกษตร จึงจัดกิจกรรมขุดรอกแหล่งน้ า เพื่อ

ประชาชนใน
พ้ื น ที่ ที่ ใ ช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 
 
 
 

พ้ืนที่
อ าเภอ
เวียงเชียง
รุ้ง/อ าเภอ
เทิง/
อ าเภอ
พาน/
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ล าดับ ปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ขยายขนาดปริมาณพ้ืนที่จัดเก็บน้ า และเพ่ือแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมา 
 นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางเพ่ือเข้ารับการบริการ   สาธารณะ จาก
ส่วนกลางในพ้ืนที่จังหวัด เช่น การเข้าถึงระบบประปา ไฟฟ้า ถนน โรงพยาบาล เป็นต้น       ท าให้กลุ่มราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกลยังมีคุณภา พชีวิตที่ต่ ากว่า
มาตรฐานที่ควรได้รับ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหานี้ และเห็นว่าปัญหาการขาดน้ าดื่ม น้ าใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภคของ
ราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล เป็นปัญหาที่ส าคัญและต้องเร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาต่อเนื่อง หากไม่ รีบด าเนินการจะส่งผลกระทบให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ อันจะน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สิน และงบประมาณเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงด าเนินการแก้ไข โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า เช่น การพัฒนาระบบประปาภูเขาในพ้ืนที่สูง การสร้างถังเก็บน้ าในพ้ืนที่ที่ขาดน้ าดื่มน้ าใช้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหา เป็นต้น 

 
 
 

อ าเภอ
เชียงแสน/
อ าเภอแม่
สรวย / 

3 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและย่ังยืนจังหวัดเชียงราย  
จากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งท าให้เกิดความเสี ยหายต่ออาคาร
บ้านเรือน เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง  การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ
นิเวศป่าไม้ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของพ้ืนที่  ดังนั้นจังหวัดจึงจ าเป็นต้องติดตามและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด  

ประชาชนใน
จังหวัด
เชียงราย  

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
ต่างๆ/
เชียงราย 

4 การพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าการตลาดและการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
จากนโยบายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่มุ้งเน้นพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีมาตรฐาน
ความปบอดภัย และบริการระดับสากล เน้นเอกลักษณะและวัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิง รุกทั้ง
ในและต่างประเทศ จังหวัดเชียงรายจึงเห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว โดยเน้นว่าศักยภาพของจังหวัดสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ 
และเชิงสุขภาพ เพ่ือดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัด และสร้างภายได้ให้กับจังหวัด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น กิจการสปา นว ดแผนไทย 
แหล่งน้ าพุร้อนที่เป็นแหล่งทุนเดิมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบการ

ป ร ะ ช า ช น
ภ า ค รั ฐ 
ภ า ค เอ ก ช น 
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ ยว 
นั ก ล ง ทุ น            
ใ น พ้ื น ที่

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ
ต่างๆ/
เชียงราย 
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ภายในพ้ืนที่ รับรู้ สร้างเข้าใจ และร่วมมือกันเพ่ือด าเนินงานตามหลักการในนโยบายดังกล่าว อันจะส่งผลดีต่อจังหวัดและประเทศชาติในอนาคต ด าเนินการ 
5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ การอ านวยความเป็นธรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ 
เนื่องจากปัญหาสภาพสังคม และภัยคุกคามรูปแบบต่างๆในปัจจุบันส่งผลกระทบในวงกว้างในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ยิ่งปัญหาในพ้ืนที่จังหวด
เชียงราย ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือจังหวัดชายแดน  ตลอดจนในปัจจุบันเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก การที่ภัยคุกคามจะเข้าถึงจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหา จึงสนับสนุน
โครงการเพื่อเสริมสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนกลุ่มผู้เข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การตั้งด่านบริการและสร้างพลังมวลชนระหว่างประชาชนในพื้นท่ีกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด เพ่ือสอดส่องดู เฝ้าระวัง และเตือนภัยร่วมกัน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 

 

6  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและ  สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน 
เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคาตกต่ า ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง แล ะมี
แนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าปัจจัยการผลิตในด้านต่างๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกร ดังนั้นภาครัฐจึงมองเห็นถึง
ประเด็นปัญหาดังกล่าว ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วนโดยการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ
ใช้เครื่องมือการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและขยายช่องทางการจ าหน่ายสู่ตลาดระดับกลางและระดับสูงให้มากขึ้น 
โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการลดต้นทุนการผลิต และการแปรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

เกษตรกรใน
จังหวัด
เชียงราย  

จังหวัด
เชียงราย 

7  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรและการสัญจร  
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขยายก าร
ให้บริการสาธารณูปโภคโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาถนนไร้ฝุ่นโดยการ
ยกระดับมาตรฐานทางในชนบทให้เป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ประกอบกับสภาพถนนในหมู่บ้านและถนนเชื่อมหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังเป็นหลุม เป็นบ่อ
ไม่สามารถสัญจรได้ในฤดูฝนและฤดูแล้งท าให้เกิดฝุ่น เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ การเดินทางไม่สะดวก ตลอดจนการขนส่งสินค้า หรือ
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งทั้งด้านการเดินทาง การ

ประชาชน 
ภาครัฐ
ภาคเอกชน              
ที่ใช้พื้นท่ีใน
ถนนดังกล่าว  

พ้ืนที่
อ าเภอ
เวียงป่า
เป้า เวียง
ชัย แม่สาย 
เวียงแก่น 
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คมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตร หรือในบางพ้ืนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ในอนาคต เวียงเชียง
รุ้ง เมือง 
เชียงของ 
ขุนตาล 
พญาเม็ง
ราย ป่า
แดด และ
ดอยหลวง 

8 การส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายตามศาสตร์พระราชา 
การที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดประสบปัญหาจากสภาวะราคาผลผลิตตกต่ า ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเป็นจ านวนมาก การเลิกจ้างงานจากโรง งาน
อุตสาหกรรม ภาวการณ์ส่งสินค้าออกตกต่ า และปัญหาภัยแล้ง จ าเป็นที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย จะๆได้น าแนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ตัวเอง ตลอดจน
ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน ทั้งกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพ่ือลดภาระหนี้สิน  น าไปสู่วิถีชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน ภาครัฐใน
จังหวัดจึงด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดกิจกรรมปลูกไผ่ซางหม่นเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอันเ นื่องมาจาก
พระราชด าริ ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาเป็นต้น 

เกษตรกร 
ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหา 
 
 
 
 

พ้ืนที่
อ าเภอ
พญาเม็ง
ราย ดอย
หลวง พาน 
เทิง           
แม่ลาว แม่
ฟ้าหลวง 
และขุน
ตาล 

9 -การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
การที่รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายใต้ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยมุ่งให้ภาคเอกชนร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน ภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญ
ในปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงตลอดจนการใช้กลไกตลาดดูแล

กลุ่มเกษตรกร 
สถาบัน
การเกษตร 
และผู้ค้า/

พ้ืนที่
การเกษตร
ในจังหวัด
เชียงราย 
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ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่มีราคาตกต่ าให้เพ่ิมสูงขึ้น เช่น การส่งเสริมและพัฒนา สร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ถึงการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า เป็นต้น 
 

ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค
ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 
 

10 -พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
จากนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่สนับสนุนนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และก ารสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า          โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การจัดท าแนวเขตของรัฐให้ชัดเจน การเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ การถือครองที่ดิน เป็นต้น ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงเห็นถึงความส าคัญในนโยบายดังกล่าว ประกอบกับปัญหาการลดจ านวนของพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จั งหวัด ที่เกิด
จากสาเหตุการบุกรกเพ่ือขยายพื้นที่ทางการเกษตร การจับจองของนายทุน หรือการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องด าเนินการแก้ไขโดยด่วน โดย
การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน จัดหาพันธ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยการปลูก
ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมจากพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง น ามาซึ่งปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 
เป็นต้น  

ป ร ะ ช า ช น
ทั่ ว ไ ป ใ น
จั ง ห วั ด
เ ชี ย ง ร า ย 
ประชาชนใน
พ้ื น ที่ ลุ่ ม น้ า
ต่อ เนื่ องและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
 
 

พ้ืนที่ต้นน้ า 
พ้ื น ที่ ป่ า
อนุรักษ์  
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 1.4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

(1) ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
  (1.1) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน (ASEAN) 

ความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน  ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์  บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ ภายใต้ประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วย 3 ประชาคมรอง หรือ 3 เสาหลัก
อาเซียน ดังนี้   

1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน: ให้ความส าคัญด้านการเมืองการปกครอง 
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ 
 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน: มีการไหลบ่าของวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในแง่ของการกลืนกินทาง
วัฒนธรรมได้เช่นกัน หนึ่งในสามเสาหลักอาเซียนที่ประชาชนให้ความสนใจคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economics Community; AEC) ที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและรวมฐานตลาดการผลิตให้เป็น
หนึ่งเดียว มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ  แม้ว่าไทยจะได้มีความ
ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในด้านต่างๆอยู่แล้ว แต่การเกิดขึ้นของ AEC จะท าให้เกิดการเจรจาข้อตกลงใน
ระดับรัฐมากขึ้น โอกาสด้านการค้าการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมขีดความสามารถ  ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมืออ่ืนนอกภูมิภาคได้ เช่น 
การเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าของอาเซียน +3  )จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (ก็จะสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรอ 
งกับตลาดโลก แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบได้ เช่น การเคลื่อนย้ายออกของแรงงานที่มีฝีมือ             
การน าเขา้สินค้าท่ีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานเป็นต้น  

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอให้มีการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่ 
การเสริมสร้างความสามารถในด้านการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคง และการเพ่ิม
ศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน 

จังหวัดเชียงรายก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน 
การรู้เขา รู้เรา มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนถือเป็นสิ่งส าคัญ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนจึงควรให้ความรู้ดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้มีการด าเนินงานเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยมีแผนงาน หรือ โครงการที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ. .ศ  2555 ดังนี้ 

1) จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่ประชาคมอาเซียนภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
เชียงราย 

2) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลตามหน่วยงาน สถานศึกษาในอ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนอ าเภอชายแดน การจัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

ทิศทางการด าเนินการของจังหวัดเชียงรายในระยะต่อไปนั้น จะเน้นการพัฒนาศักยภาพในหลาย
ด้าน เพ่ือรองรับความร่วมมือต่างๆ โดยแผนงาน หรือ โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ .ศ.  2556 มีดังนี้ 



1-98 
 

1) พัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้
กรอบความร่วมมือ GMS/ AC+6 

2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ ยวให้ ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้าน             
การท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง/AC+6 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  (1.2) กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) 

 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  (Greater Mekong 
Sub Region: GMS) เป็นกรอบความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย  เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และจีนตอนใต้ )มณฑลยูนนาน (ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB 
(Asian Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจังหวัด
เชียงราย คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง (GMS Economic Corridors) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South 
Corridor; NSEC) ตามภาพที่ 2 ซึ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว ได้แก่ 
โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4   

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South Corridor; NSEC) คือโครงการเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (Hub) ตามแนวเหนือ -ใต้ในกลุ่มประเทศ GMS วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของ
การพัฒนาโครงการนี้คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ตามแนวระเบียงฯ และพ้ืนที่รอบโดยรอบ การพัฒนา
โครงการดังกล่าวมีวิวัฒนาการ 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ระเบียงการขนส่ง Transport Corridor  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยง 
ทางกายภาพระหว่างประเทศ เช่น ถนน รถไฟ สะพาน 

2) ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายจุด (Multi-Modal Corridor) พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
ระหว่างประเทศ สามารถขนส่งได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าระหว่าง
เรือและรถบรรทุก 

3) ระเบียงโลจิสติกส์ (Logistics Corridor) พัฒนาข้อตกลง กฎระหว่างประเทศเกี่ยวกับ                 
โลจิ ส ติ ก ส์  เช่ น  CBTA (Cross-Border Transport Agreement) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ตกลงว่ าด้ วยการขน ส่ ง               
ข้ามชายแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือของ GMS  

4) ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) พัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  

ในระยะที่ผ่านมา โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ NSEC นั้นเป็นการเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สร้างความเชื่อมโยงที่รองรับด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง แสดงให้เห็นถึงระดับการพัฒนาที่
ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระเบียงการขนส่งอยู่ และเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านอื่นที่
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเช่นกัน ได้แก่ ความร่วมมือเรื่องข้อตกลง ระเบียบระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
พิธีทางศุลกากร ระเบียบการผ่านแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุน และการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS  
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัดเชียงราย 
 

ภาพที่ 11 ประเทศสมาชิก GMS และโครงการเส้นทางเชื่อมต่อตามแนวเศรษฐกิจต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี 
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ภาพที่ 12 เส้นทางการเชื่อมโยงตามแนวเศรษฐกิจเหนือใต้ 
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ภาพที่ 13 แผนที่ประเทศในกลุ่ม GMS 

 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี 
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  (1.3) ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระดับอ าเภอและระดับจังหวัด (SISTER  SISTY)       
เป็นการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมือง
น้องระหว่างจังหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มีการลงนามการสถาปนาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันทุกปี และการประชุม ๔ ประเทศ ๙ ฝ่าย 
(จีน-ลาว-เมียนมา-ไทย) ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุกปี นอกจากนี้ยังสนับสนุน
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับเมืองที่อยู่ระหว่างการขอสถาปนาความสัมพันธ์ คือ เชียงราย
กับแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เชียงรายกับท่าข้ีเหล็ก สหภาพเมียนมา และเชียงราย-จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น 
รวมถึงเมืองอ่ืนๆในอนาคต 

 จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้อง        
ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1๒ และยุทธศาสตร์ประเทศ มีการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดจนประเทศในกรอบความ
ร่วมมือต่างๆในภูมิภาค เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การศึกษา และ
การสาธารณสุข โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมามีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ 

1. สปป.ลาว เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของทั้งสองฝ่าย 

2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อีกทั้งพบปะหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและโอกาสในการขยายลู่ทางความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ 
โลจิสติกส์ สังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเดียนเบียน 
รวมถึงการผลักดันเส้นทางขนส่งสินค้าจากจังหวัดเชียงราย โดยใช้เส้นทางเชียงของ–บ่อแก้ว-หลวงน้ าทา-    
อุดมไชย-เดียนเบียน ให้มีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากประชาชนของสาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยเฉพาะจังหวัดเดียนเบียนมีความต้องการและนิยมสินค้าจากประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อีกทั้งเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามแนวชายแดน เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าและธรรมชาติกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

3. ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ตามแผนงานโครงการของจังหวัดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
สานต่อโครงการถนนสายซากุระ การพัฒนาต้นซากุระและแหล่งท่องเที่ยวน้ าแร่ธรรมชาติให้มีศักยภาพ รวมถึง
โอกาสลู่ทางในการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและ
การบริการ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

4. มณฑลยูนนาน สป.จีน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และจังหวัดเชียงราย แห่งราชอาณาจักรไทย มีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆด้านและมีความ
ใกล้ชิดอย่างแน่นแฟ้น เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ เกิดการขยายความร่วมมือ
ทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งการเจรจาความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ในกรอบการสถาปนาเมืองพ่ีเมืองน้องจะเกิดผลอย่างเป็นรูปชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีผลด าเนินการต่อเนื่อง 
และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา ลดช่องว่างของอุปสรรคระหว่างกัน 
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5. สหภาพเมียนมา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและประชุมหารือโอกาส
แลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม   
 การเจริญสัมพันธไมตรีและแนวการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ  

- เจริญสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนานสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 จังหวัดเชียงรายได้ท าการงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและจังหวัดเชียงราย แห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยมีการลงนาม MOU เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างสองเมืองนี้ และได้ตก
ลงที่จะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การศึกษาและวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว การกีฬา และการสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งผลความคืบหน้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสามารถสรุป
กิจกรรมที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. วันที่ 25 มีนาคม 2546 ได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม กีฬา ตลอดจนความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน ระหว่างมณฑลยูนนาน และจังหวัดเชียงราย 

2. ผู้ว่าการเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา เดินทางมาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 
2552 และได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนเพ่ือสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างสองเมือง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในหลายด้าน เช่น การค้า  การลงทุน                
การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เป็นต้น 

3. เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ าเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาและประธานสมาคม
มิตรภาพระหว่างประเทศเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ได้เดินทางและเข้าหารือร่วมกับจังหวัดเชียงราย    
ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งประเด็นที่ท าการหารือมีดังนี้ 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการค มนาคมระหว่างประเทศที่สะดวกยิ่ งขึ้น 
โดยเฉพาะเส้นทาง R3A และ R3B 

การอ านวยความสะดวกในการผ่านแดนระหว่างประเทศกลุ่มลุ่มน้ าโขง เพ่ือการพัฒนา  
การขนส่ง ประเด็นท้าทายต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ปัญหาการเมืองท้องถิ่น ความแตกต่างของ
กฎระเบียบข้อกฎหมาย 

จากการหารือข้างต้น ท าให้เกิดข้อเสนอของทั้งสองประเทศที่ควรจะมีการจัดตั้งองค์กรใน
การประสานความร่วมมือทั้ง 3 ประเทศ 6 เมือง คือ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชน
จีน แขวงหลวงน้ าทา แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัด
เชียงราย ประเทศไทย  

4. มีการประชุมครั้งที่ 2 ของผู้น า 6 ฝ่าย 3 ประเทศ ได้แก่ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน แขวงหลวงน้ าทา แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 25 มีนาคม 2553 ณ นครเชียงรุ้ง เขตปกครอง
ตนเองสิบสองปันนา ได้มีการท าบันทึกการประชุมความร่วมมือ 6 ฝ่ายเขตชายแดนระหว่าง จีน ลาว และไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือ 6 ฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนกันในด้านการค้าการลงทุน 
การท่องเที่ยว การศึกษาและด้านอ่ืนๆ  

5. วันที่ 9-10 กันยายน 2555 จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้น า 6 ฝ่าย 3 
ประเทศ ครั้งที่ 3 และได้มีความเห็นตรงกันที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การ
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ท่องเที่ยว และการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ รวมถึงการลดปัญหา  จากข้อจ ากัด   ในการผ่าน
แดน ภายใต้ขอบเขตอ านาจของแต่ละฝ่ายและไม่ขัดต่อกฎหมายภายในประเทศ และประเทศอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
 6. วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนครคุนหมิง, เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเชียงราย เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง  โดยได้รับทราบข้อมูล
ประกอบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น  อีกทั้งรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนกับประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง  และส่งเสริมการ
ความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน   

7. วันที่ 2 เมษายน 2556  รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานและคณะรวม 6 ท่าน เดินทางเยือนประเทศ
ไทยและจังหวัดเชียงราย เพ่ือประชาสัมพันธ์งานChina–South Asia Expo ครั้งที่ 1และงานแสดงสินค้า
นานาชาติคุนหมิงแฟร์ 2013 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ 
– ห้วยทราย 

8. วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะได้ เดินทางไปเยือนคุนหมิง 
เพ่ือเข้าร่วมงาน China – South Asia Expo ครั้งที่ 1 และงานแสดงสินค้านานาชาติคุนหมิงแฟร์ 2013 และ
กระชับความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับมณฑลยูนนาน       

9. วันที่ 30 ตุลาคม 2556 พณฯ นายเกา ซู่ซุ่น รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และคณะ ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย เพ่ือประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านความร่วมมือและความ
เชื่อมโยงระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงราย กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารจังหวัด
เชียงราย สรุปประเด็นการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารมณฑลยูนนานและคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย 4 
เรื่อง ดังนี้ 

(1)  เสนอให้ยกระดับการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งผ่านเส้นทาง R3A ภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภาคลุ่มน้ าโขง (GMS CROSS BORDER TRANSPORT AGREEMENT)  

(2)  เสนอให้ยกเว้น VISA แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 
ประเทศไทย  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

(3)  เสนอให้มีกลไกในการประสานงานระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน – 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยแต่งตั้งคณะท างานพหุภาคีระหว่าง 3 ประเทศ 4 เมือง คือ 
มณฑลยูนนาน – แขวงหลวงน้ าทา – แขวงบ่อแก้ว – จังหวัดเชียงราย หรือแต่งตั้งคณะท างานแบบทวิภาคี 2 
ประเทศ  เพื่อประสานงานอ านวยความสะดวกการใช้เส้นทาง R๓A  และพิจารณาตั้งสถานกงสุลจีนส่วนแยกที่
จังหวัดเชียงราย 
 10.  วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนน าคณะจังหวัด
เชียงรายเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 6 ฝ่ายเขตชายแดน ระหว่างจีน ลาว ไทย ครั้งที่ 4 ณ เมืองจิ่งหง 
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และมีการแลกเปลี่ยนในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการคมนาคม โดยก่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อประชาชนทั้ง 3 ประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองทั้ง 6 เมือง 3 ประเทศ 
สรุปผลการประชุมความร่วมมือฯ ดังนี้ 
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- แต่ละฝ่ายได้ส่งเสริมผลักดัน และด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว ตลอดจนการลดอุปสรรคในการผ่านแดนระหว่างประเทศ 

- ร่วมผลักดันระบบขนส่ง  ซึ่งประกอบด้วยการขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ รวมทั้ง
เส้นทางรถไฟ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การท่องเที่ยวที่มีการคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

- เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการด่านศุลกากรและร่วมมือผลักดันให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็ว  ผลักดันในการสร้างกลไกการประสานงานที่เกี่ยวกับด่านศุลกากรให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและ
รวดเร็ว มีข้อมูลที่เชื่อมถึงกัน เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

  - ยกระดับความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว  ลดขั้นตอนในการเดินเรื่องทางด้านเอกสาร
ของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท่องเที่ยวในเขต 3 ประเทศ การจัดตั้งศูนย์บริการ
ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร รวมทั้งการจัดระบบของการท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และ
ผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ 
  - ความร่วมมือทางด้านการศึกษา  สนับสนุนให้แต่ละฝ่ายเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านการศึกษา 
  - ที่ประชุมมีมติให้เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และแขวงอุดมไชย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนชื่อการ
ประชุมความร่วมมือ “3 ประเทศ 6 ฝ่าย” เป็น “4 ประเทศ 8 ฝ่าย” 
  - เจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือ ครั้งที่  5 ที่ประชุมมีมติให้แขวงบ่อแก้ว 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือทางชายแดนครั้งที่ 5 
 11. วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายเฉา  เสี่ยวเหลียง (MR. CHAO XIAOLIANG) กงสุลใหญ่แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ เดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายและศึกษาดูงานท่าเรือ
พาณิชย์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ -
ห้วยทราย) อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2557 โดยเข้าเยี่ยม
คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารจังหวัดเชียงราย เพ่ือแนะน าตัวและกระชับความสัมพันธ์อันดี
ของทั้งสองประเทศ 
 12. วันที่ 12 – 15 เมษายน 2557 เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนาได้เชิญคณะผู้แทน
จังหวัดเชียงราย เดินทางไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์และงานเทศก าลปี ใหม่ชาวไทลื้อ ครั้งที่  17                  
ณ เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงรายและเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา และส่งเสริม
ความร่วมมือในเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงให้ก้าวหน้าทั้งทางด้านการค้า การท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม 
 13. วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2557  พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงรายและ
คณะฯ ได้เข้าร่วมงาน China-South Asia Expo ครั้งที่ 2 และ China Kunming Import and Export Fair 
ครั้งที่ 22 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการ
ขยายการค้าด้านบริการ การส่งเสริมความร่วมมือซึ่งมีการลงทุนเป็นศูนย์กลาง การเร่งรัดการเชื่อมโยงและการ
ร่วมกันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
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 14. วันที่ 6 – 8 มกราคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุม
ร่วมมือ 4 ประเทศ 8 ฝ่ายเขตชายแดนจีน – ลาว – เมียนมา – ไทย ครั้งที่ 5 ณ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปผลการประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 8 ฝ่ายฯ ดังนี้ 
  - แต่ละฝ่ายยินดีต้อนรับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา และจังหวัดอุดมไชย สปป.ลาว 
เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของกลไกการร่วมมือจาก 6 ฝ่าย ในครั้งก่อน เปลี่ยนเป็น 8 ฝ่าย ในปัจจุบัน 
  - แต่ละฝ่ายได้ทบทวนความร่วมมือระหว่าง 8 ฝ่ายเขตชายแดนที่ เคยมีมา และได้รับ           
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถยืนยันได้ว่ากลไกการร่วมมือดังกล่าวนี้ มีบทบาทต่อความร่วมมือมิตรภาพอัน
ดีงามเปรียบเสมือนบ้านใกล้เรือนเคียง พร้อมกับการเสนอความต้องการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระหว่าง 8 ฝ่าย 
  - ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์  แต่ละฝ่ายเห็นดีสนับสนุนและ
ด าเนินการร่วมมือ เศรษฐกิจรอบด้านจีน – อาเซียน 
  - แต่ละฝ่ายเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุน ช่วยเผยแพร่ระเบียบ
การในการด าเนินธุรกิจค้าขาย การส่งออก – น าเข้า สินค้า แก่ภาครัฐและเอกชน  
  - ให้สภาหอการค้าของ 8 ฝ่าย จัดพบปะนักธุรกิจด้วยกัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
  - ให้เจ้าหน้าที่ประจ าการด่านพรมแดนบ่อเต็น-บ่อห่าน ด่านพรมแดนบ่อแก้ว-เชียงของ ด่าน
พรมแดนเชียงกก-เชียงลาบ ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ด่านพรมแดนสามเหลี่ยมทองค า-สามเหลี่ยมค า 
และท่าเรือเชียงแสน-เชียงรุ่ง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ปรึกษาหารือกันในการแสวงหาวิธีการแก้ไขด้านการ
ขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก ร่วมกันเป็นประจ าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  - แต่ละฝ่ายเห็นดีให้มีการจัดงานการแสดงสินค้าแต่ละปี โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ
จัดงานการแสดง (ตามเงื่อนไขความพร้อมของแต่ละฝ่าย) 
  - ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว แต่ละฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนบทเรียนและให้ผู้น า 
นักวิชาการ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกัน 
  - สนับสนุนให้มีการจัดคาราวานการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ จักรยาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ปรึกษาหารือ ส ารวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน 
  - เห็นชอบร่วมกันจัดงานการแสดงและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวขึ้นปีละครั้ง และ 8 
ฝ่าย จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ (ตามเงื่อนไขความพร้อมของแต่ละฝ่าย) 
  - ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการเข้า–ออก ของนักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนบ่อเต็น 
– บ่อห่าน ด่านพรมแดนบ่อแก้ว – เชียงของ สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินสิบ
สองปันนา – หลวงพระบาง และด่านอื่นๆท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม 
  - แต่ละฝ่ายพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วม เพ่ือพิจาณารายละเอียดในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยว สร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเขตชายแดน 4 ประเทศ 
  - ความร่วมมือด้านการขนส่ง เห็นควรส่งเสริมการปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  และเห็นควรส่งเสริมให้บรรดาเรือขนส่ง
ที่ด าเนินกิจการอยู่ตามแม่น้ าโขง ให้จอดตามท่าเรือที่ก าหนดไว้ในระเบียบการเดินเรือของทั้ง 4 ประเทศ จีน – 
ลาว – เมียนมา – ไทย  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบตามระเบียบการที่เกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายจะส่งเสริม
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พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าและการท่องเที่ยว 
  - ความร่วมมือด้านการศึกษา ให้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนต่อกัน โดยเปิดให้มีการเยี่ยมเยือน
ของครู อาจารย์ และโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ในการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการร่วมมืออาเซียน – จีน  แต่ละฝ่ายสนับสนุนให้นักเรียนของตนเรียน
ภาษาของแต่ละฝ่าย โดยเน้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ แต่ละฝ่ายเป็นผู้อ านวยความสะดวก (ตามเงื่อนไขความ
พร้อมของแต่ละฝ่าย) 
  - การจัดประชุมความร่วมมือ 8 ฝ่ายเขตชายแดนจีน-ลาว-เมียนมา-ไทย ครั้งที ่ 6 มีมติ
เห็นชอบให้จัดการประชุมร่วมมือ 4 ประเทศ 8 ฝ่ายเขตชายแดนจีน – ลาว – เมียนมา – ไทย ครั้งที่ 6 ขึ้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในเดือนมกราคม 2016 โดยให้เจ้าภาพเชิญจังหวัดเชียงตุงเข้าร่วมการ
ประชุม และเปลี่ยนชื่อการประชุมจาก“4 ประเทศ 8 ฝ่าย” เป็น “4 ประเทศ 9 ฝ่าย” 
 15. วันที่ 18 – 22 กันยายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดเชียงราย จ านวน 18 คน เดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพ่ือเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าการมณฑลยูนนาน นายเฉิน ห่าว (H.E. Mr. Chen Hao) รองผู้ว่าการมณฑล
ยูนนาน นายเกา ซู่ซุ่น (H.E. Mr. Gao Shuxun) และคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน ประกอบด้วย ส านักงาน
มณฑลยูนนาน ส านักงานการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน ส านักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน ส านักงาน
ขนส่งมณฑลยูนนาน และส านักงานพาณิชย์มณฑลยูนนาน สรุปผลการประชุมหารือได้ดังนี้ 
  - ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑล
ยูนนาน  
  นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูน
นาน เมื่อปี ค.ศ. 2000 ครบรอบ 15 ปี ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฯ ผู้น าของทั้ งสองฝ่ายได้เยี่ยมเยือน
ระหว่างกันหลายครั้ง ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีของทั้งสองฝ่ายพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความร่วมมือทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร อีกทั้งความสัมพันธไมตรีของประชาชนทั้ง
สองประเทศที่กระชับแน่นแฟ้นขึ้นเป็นล าดับ 
   1.1 ฝ่ายยูนนานได้เสนอให้การเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่กันระหว่างจังหวัดเชียงรายและ
มณฑลยูนนานเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
   1.2 ฝ่ายไทยได้ขอบคุณรัฐบาลมณฑลยูนนานและท่านผู้ว่าการมณฑลยูนนาน             
ใน ก ารจั ด งาน  China-South Asia Expo ค รั้ งที่  3  แล ะ  China Kunming Import and Export Fair                
ครั้งที่ 23 เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่ในการจัดบูธนิทรรศการให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัด
เชียงราย เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานดังกล่าวฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์พ้ืนที่ใน                     
ปีต่อๆไป และ  เสนอเรียนเชิญมณฑลยูนนานเข้าร่วมในกิจกรรมการสัมมนาโลจิสติกส์นานาชาติ “Northern 
Logistics Forum และการจัดงาน Northern Logistics Fair” ในเดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง (GMS) รับทราบผลความ
คืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS) และประชาคมอาเซียน (AC)  
  - ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ
ในด้านการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวจ านวน 1 ล้านกว่าไร่  สามารถรองรับความ
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ต้องการผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ของมณฑลยูนนาน และมีเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าที่หลากหลาย เสนอ
ให้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย      
  - ประเด็นที่ 3  การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
   3.1 ฝ่ายไทยเสนอให้ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวการบริการ 
และการอ านวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสามารถรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในทุ กๆปี 
โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในจ านวน 2 จุด ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและสะพาน
มิตรภาพเชียงของ – ห้วยทราย  โดยมีเจ้าหน้าประจ าศูนย์ฯคอยให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินหรือขับรถยนต์ตามเส้นทาง R3A และเรียนเชิญมณฑลยูนนานเข้าร่วมงาน
ไตรกีฬานานาชาติ โดยส่งนักกีฬาจากมณฑลยูนนานเข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าวฯ  
   3.2 ฝ่ายยูนนานเสนอให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ เช่น เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ซึ่งมีวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงราย และเสนอให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬาและ
เยาวชน โดยมีโครงการเชิญเยาวชนจังหวัดเชียงรายเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน ตามเส้นทางทางบก R3A 
ขอให้จังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุน 
 

  - สรุปสาระส าคัญการด าเนินงานการเดินทางแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันกับ สป .จีน 
)เมืองพี่เมืองน้อง(  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2559 

เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจังหวัดเชียงรายน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
เดินทางเยือนเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ร่วมหารือกับผู้ว่าการเขตฯและคณะผู้บริหารของเขต
ปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ในประเด็นต่างๆดังนี้  

1) พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝ่าย  
2) ความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยผ่านด่านการค้า

ด้านจังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ได้โดยตรงด้วยระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ผ่านเส้นทาง R3A 
จากจังหวัดเชียงรายถึงจีนตอนใต้ โดยด าเนินการผ่านกลไกของภาคเอกชนคือหอการค้าของเขตฯสิบ
สองปันนาและหอการค้าจังหวัดเชียงรายหรือระบบสหกรณ์ของทั้งสองฝ่าย และให้เขตปกครองตนเอง
ชนชาติไตสิบสองปันนาเป็นพื้นที่น าร่องทดลองการอนุญาตนี้  

3) การอ านวยความสะดวกในการดูแลระดับน้ าที่ปล่อยจากเขื่อนจิ่งหงให้สามารถขนส่ง
สินค้าผ่านทางแม่น้ าโขงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

4) ความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน 
16. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจังหวัดเชียงรายน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

เดินทางเยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สป .จีน เยี่ยมคารวะแล ะหารือร่วมกับรองผู้ว่าการมณฑลและ        
คณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน สรุปประเด็นหารือดังนี้  

 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย  
 2) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนชาวจีนในมณฑลยูนนานเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษเชียงราย  
 3) ความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยผ่านด่านการค้าด้าน

จังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ได้โดยตรง โดยผ่านกลไกของภาคเอกชนหรือสหกรณ์ของทั้ง 2 สองฝ่าย  
 4) ความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน และความร่วมมือในด้าน          

การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ GMS เชื่อมโยง ๔ ประเทศ (ไทย-เมียนมา-ลาว-จีน)  
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17. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองประธานสภาประชาชนประจ ามณฑลยูนนานและคณะฯ 
เดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย สรุปประเด็นหารือดังนี้       

1) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย  

 3) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนชาวจีนในมณฑลยูนนานเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย  

  4) ความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยผ่านด่านการค้า
ด้านจังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ได้โดยตรง  

5) ความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน  
6) การพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ ยวในกลุ่มประเทศ GMS เชื่อมโยง4 

ประเทศ  (ไทย-เมียนมา-ลาว-จีน) โดยรูปแบบคารวานรถยนต์ ให้สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ตาม
เส้นทางดังกล่าว 

18. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือระดับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (GMS Governor’s Forum) และร่วมงานแสดงสินค้าน าเข้าและส่งออกคุนหมิงแฟร์ 
(China Kunming Import & Export Commodities Fair) ครั้ งที่  24 พ ร้อมทั้ งห ารือร่ วมกับ รองผู้ ว่ า            
การมณฑลยูนนาน สปป.จีน สรุปประเด็นได้ดังนี้  

1) มติการประชุมเวทีหารือระดับผู้ว่าราชการจังหวัดจะก่อให้เกิดความร่วมมือกระชับ
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค เกิดลู่ทางขยายโอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เทคโนโลยี 
สังคมและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในระดับพหุภาคหรือทวิภาคี โดยใช้ช่องทาง             
ของรัฐบาลท้องถ่ินแต่ละประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับแผนกลยุทธ์โครงการที่ส าคัญ  

2) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน -เอเชียใต้และงานคุนหมิงแฟร์ฯ จะสามารถน ามาปรับ
ใช้และต่อยอดพัฒนาเป็นแนวความคิดส าหรับการส่งเสริมการค้าการส่งออกและงานการแสดงสินค้าของ
จังหวัดได้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในเวทีระดับประเทศและอนุภูมิภาค                
เกิดการสร้างเครือข่ายและช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างกัน  

3) ความสัมพันธ์ เมืองพ่ี เมื องน้ องระหว่างมณฑลยูนนานและจั งหวัดเชี ยงราย                    
มีความใกล้ชิดแน่นเฟ้นยิ่งขึ้น มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ลดช่องว่าง                        
และอุปสรรคในการเจรจาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  
 18. เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ก าหนดการประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขต

ชายแดน จีน-ลาว-ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงรายโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ สรุปการประชุม ดังนี้ 

 1) ภาพรวมของการประชุม แต่ละฝ่ายแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ของทั้ง 4 ประเทศ ที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนด้านการเพ่ิมความร่วมมือระหว่าง 9 ฝ่ายฯ และแสดง 
ความยินดีต่อจังหวัดเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของกลไกการร่วมมือ 4 
ประเทศ 9 ฝ่ายฯ  

 2) ที่ประชุมหัวหน้าคณะของแต่ละฝ่ายได้กล่าวค าปราศรัยทบทวนความร่วมมือที่เป็น
มิตรภาพอันดีงาม ระหว่าง 9 ฝ่ายเขตชายแดนที่เคยมีมา และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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  (1) ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 
   (1.1) สนับสนุนและด าเนินการร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้านจีน – อาเซียน 
  (1.2) แต่ละฝ่ายเพ่ิมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการค้าและการลงทุน ช่วยเผยแพร่

ระเบียบการในการด าเนินธุรกิจค้าขาย การส่งออก–น าเข้า สินค้า แก่ภาครัฐและเอกชน 
  (1.3) ให้สภาหอการค้าของ 9 ฝ่าย จัดพบปะนักธุรกิจด้วยกัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนความ

ร่วมมือ 
  (1.4) ให้เจ้าหน้าที่ประจ าการด่านพรมแดนบ่อเต็น – บ่อหาน ด่านพรมแดนบ่อแก้ว-              

เชียงของ ด่านพรมแดนเชียงกก-เชียงลาบ ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ด่านพรมแดนสามเหลี่ยมทองค า-
สามเหลี่ยมค า และท่าเรือเชียงแสน-เชียงรุ่ง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ปรึกษาหารือกันในการแสวงหาวิธีการ
แก้ไขด้านการขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก ร่วมกันเป็นประจ าเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

  (1.5) ให้มีการจัดงานการแสดงสินค้าแต่ละปี โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน             
การแสดง (ตามเงื่อนไขความพร้อมของแต่ละฝ่าย) 

  (2) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
  (2.1) สนับสนุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนบทเรียนและให้ผู้น า นักวิชาการ และผู้ประกอบการด้าน

การท่องเที่ยว ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกัน
และกัน 

  (2.2) สนับสนุนให้มีการจัดคาราวานการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ จักรยาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยวได้ปรึกษาหารือ ส ารวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน 

  (2.3) เห็นชอบร่วมกันจัดงานการแสดงและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวขึ้นปีละครั้ง 
และ 8 ฝ่าย จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ (ตามเงื่อนไขความพร้อมของแต่ละฝ่าย) 

  (2.4) ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการเข้า–ออก ของนักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดน
บ่อเต็น – บ่อหาน ด่านพรมแดนบ่อแก้ว – เชียงของ สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินเชียงใหม่ และ
สนามบินสิบสองปันนา – หลวงพระบาง และด่านทางการอื่นๆท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม 

  (2.5) แต่ละฝ่ายพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วม เพ่ือพิจาณารายละเอียดในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยว สร้างเป็นเส้นทาง 
“ท่องเที่ยวทองค าแบบวงกลม” เชื่อมโยง 4 ประเทศ 

  (3) ความร่วมมือด้านการขนส่ง เห็นควรส่งเสริมการปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และเห็นควรส่งเสริมให้บรรดาเรือ
ขนส่งที่ด าเนินกิจการอยู่ตามแม่น้ าโขง ให้จอดตามท่าเรือ (ด่านท่าเรือ) ที่ก าหนดไว้ในระเบียบการเดินเรือของ
ทั้ง 4 ประเทศ จีน– ลาว– เมียนมา – ไทย เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบตามระเบียบการที่เกี่ยวข้อง แต่ละฝ่าย
จะส่งเสริมพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยใน
การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว 

  (4) ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ให้มีการแลกเปลี่ยนต่อกัน โดยเปิดให้มีการ
เยี่ยมเยือนของครู อาจารย์ และโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลทั้ง 4 ประเทศ ในการเข้า
ร่วมประชาคมอาเซียน (AC) และการร่วมมืออาเซียน – จีน  แต่ละฝ่ายสนับสนุนให้นักเรียนของตนเรียนภาษา
ของแต่ละฝ่าย โดยเน้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ แต่ละฝ่ายเป็นผู้อ านวยความสะดวก (ตามเงื่อนไขความพร้อม
ของแต่ละฝ่าย) และให้มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของทั้ง 4 ประเทศซึ่งเหมือนกัน 
เช่น ประเพณีสงกรานต์ เทศน์มหาชาติ  
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  (5) มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขตชายแดนจีน –ลาว –
เมียนมา –ไทย ครั้งที่  7 ขึ้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยให้เจ้าภาพเชิญ
จังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งต่อไปการประชุม
ความร่วมมือ4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขตชายแดน จีน-เมียนมา-ไทย-ลาว ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2559 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบให้จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา            
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่ายเขตชายแดนจีน-เมียนมา-ไทย-ลาว ครั้งที่ 7 
ณ จังหวัดท่าข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
  - สรุปสาระส าคัญการด าเนินงานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดเชียงราย 
ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. เมื่อวันที่ 11–14 มิถุนายน 2560 รัฐบาลมณฑลยูนนาน ได้ก าหนดจัดงานแสดงสินค้าเมืองพ่ีเมือง
น้องและนิทรรศการการลงทุนในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าปี 2017 (The International 
Sistership Pavilion of the 2017 South & Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair) 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความสัมพันธไมตรีและความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ซึ่งในงานจะมี 
การแสดงนิทรรศการจากเมืองพ่ีเมืองน้องนานาชาติ ประกอบด้วยการแสดงประวัติของเมืองและนิทรรศการ
แสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ ทั้งนี้ รัฐบาลยูนนานได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะจังหวัด
เชียงราย เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมงานแสดงสินค้า              
ในระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Dianchi International Convention & 
Exhibition Center นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จังหวัดเชียงรายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องรวม 
11 คน พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงรายได้ส่งผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย จ านวน 20 ราย เข้าร่วมจัดบูธแสดง
สินค้าในงานดังกล่าวฯ ในระหว่างวันที่ 11–14 มิถุนายน 2060 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงรายให้มีการพัฒนาเพ่ิม
มากขึ้นในทุกๆด้าน อีกทั้งโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในโครงการต่างๆและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาระหว่างกันเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุน และการเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างมณฑลยูนนาน และจังหวัดเชียงรายให้ยั่งยืนสืบไป 

2. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะจังหวัดเชียงราย เข้าพบกับ
นายจง กั๋วยิง (H.E. Mr. Zhung GuoYing) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เพ่ือร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น    
ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

3. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน       
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะจังหวัดเชียงราย เข้าพบปะและร่วมหารือกับ นายพรภพ อ่วมพิทยา
กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และส่วนราชการไทยในนครคุนหมิงประกอบด้วย พ.ต.อ.ปนิธาน สันติเพ็ชร์ กงสุล 
(ฝ่ายต ารวจ) ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นางณชธร มโนปัญจสิริ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ว่าที่ ร.ต. กรกฎ โอภาส ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคุนหมิง และน.ส. จุฑาธัช จันทรพงศ์ กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง  

- สรุปผลการเดินทางไปราชการ ดังนี้  
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1 ) ผ ล ก า ร เข้ า ร่ ว ม ง า น  The International Sistership Pavilion of the 2 0 1 7  South & 
Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair ท าให้ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่าง
มณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงรายกระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเมืองพี่เมือง
น้องฯของจังหวัดเชียงรายช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญ อาทิ ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ตลอด 17 ปี 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าเด่นของจังหวัด (Chiangrai Brand) เป็นต้น ให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายมีโอกาสจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ให้กับผู้น าเข้าและผู้บริโภคจีน ส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันในอนาคต  

2) ผลการเข้าพบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลยูนนานและคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน สรุปได้ดังนี้ 
  (1) ควรส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายด าเนินการความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างกันให้ต่อเนื่อง 

โดยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเยือนไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับผู้ คนและสินค้า เพ่ือก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

  (2) ควรส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศและรางรถไฟ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
อุตสาหกรรมด้านภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาด้านการศึกษา ภายใต้
กรอบความร่วมมือแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง และ GMS 

3) ผลการเข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และส่วนราชการไทยที่ประจ าอยู่ ณ นครคุนหมิง 
สป.จีน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ สรุปได้ดังนี้ 

  (1) จีนมีความมุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือในบริเวณชายแดนในระบบโลจิสติกส์  และการ
พัฒนา E-Commerce ข้ามพรมแดน โดยมุ่งหวังให้เชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงประเทศลาว เวียดนาม เมียนมา 
อินเดียและบังคลาเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ “One Belt One Road” (หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง)     
เพ่ือเชื่อมจีนสู่ภายนอก รวมถึงนโยบาย Made in China 2025 ซึ่งเน้นในการพัฒนาด้านนวัตกรรม หากไทย
มองเห็นลู่ทางท่ีจะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือในด้านเหล่านี้กับจีนก็จะเกิดประโยชน์ได้ท้ังสองฝ่าย    

  (2) การส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ผ่านทางเส้นทาง R๓A และทางน้ าโขงมาสู่จีนแล้วควรส่งเสริม
ให้มีการจัดแสดงสินค้าในงานเทศกาลส าคัญ และจัดท าโปรโมชั่นน าเสนอสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  
สินค้าที่ได้รับความนิยมในจีนส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม สปา 

  (3) รัฐบาลจีนมีเป้าหมายที่จะให้มณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistic Hub)            
ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นศูนย์โลจิสติกส์ทางสินค้าเกษตรที่ราบสูงของจีน เป็นศูนย์กลางการ
ผลิตข้ามพรมแดนเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ 

  (4) รัฐบาลจีนมีแผนจะพัฒนาเขตโลจิสติกส์ 15 เขต ในนครคุนหมิง กระจายไปทั้งภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยเชื่อมออกสู่ลาวและเวียดนาม 

  (5) ส าหรับสาขาการลงทุนที่จีนสนใจและเน้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมี 8 สาขา 
ได้แก่ ยาชีวภาพ กิจกรรมทางด้านสุขภาพ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องจักรกล 
โลจิสติกส์สมัยใหม่ สินค้าเกษตรที่ราบสูงสมัยใหม่ การพัฒนาวัตถุใหม่พวกแร่หายากและสินค้าอุปโภคบริโภค  

  (6) ส าหรับความสนใจในการลงทุนในต่างประเทศ จีนมีความสนใจใน EEC ด้านตะวันออก
ของไทย และเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน สาขาที่สนใจลงทุนในต่างประเทศจะเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตร 
อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว เป็นต้น 

  (7) ปัจจุบันจีนมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ คือการประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเรือส าราญล่องแม่น้ าโขง จากท่าเรือฟุงเหลือถึงท่าเรือเชียงแสน และเดินทางกลับโดยรถยนต์ทางบก 
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ขณะนี้มี 8 เที่ยวต่อเดือนและตั้งเป้าไว้ที่  15 เที่ยวต่อเดือนในอนาคต โดยแต่ละเที่ยวสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100 คน 

  (8) รัฐบาลจีนให้ความส าคัญและใช้ประโยชน์กับความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฯ โดยมุ่งให้
เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมผ่านกลไกลของความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดต่างๆในไทยที่ได้
ด าเนินการสถาปนาไว้ ซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจจะมองรวมไปถึงความร่วมมือในด้าน
การท่องเที่ยว ด้านการค้าการลงทุน ระหว่างจังหวัดของไทยกับทางยูนนาน อีกทั้ง รัฐบาลจีนมีความคิดที่จะ
ทบทวนความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของประเทศต่างๆกับทางยูนนานที่รัฐบาลจีนมองว่าไม่มีความคืบหน้า 
(Active) โดยรัฐบาลจีนมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

  (10)รัฐบาลจีนมีความสนใจในการขยายความสัมพันธ์ด้านการศึกษา นอกจากการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรแล้ว ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือวิจัยชั้นสูง หรือกิจกรรมด้านวิชาการ        
การประชุม สัมมนา เป็นต้น  
  - กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 
และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ด้วยจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการลงนาม
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างสองเมือง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนของทั้งสองฝ่าย อีกท้ังเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนานให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

1) สมาคมส่งเสริมมิตรภาพกับต่างประเทศแห่งมณฑลยูนนาน มีหนังสือเชิญคณะเยาวชนไทยจากจังหวัด
เชียงราย จ านวน 15 คน เดินทางเยือนมณฑลยูนนาน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและกระชับมิตรภาพอันดีระหว่าง
เยาวชนของทั้งสองฝ่าย โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือฉลองโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ของการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงราย และเป็นกิจกรรมฉลองเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน โดยจังหวัดเชียงรายได้น าคณะผู้แทนเยาวชนจังหวัด
เชียงรายและครูผู้ดูแล จ านวน 16 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน    
ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เยาวชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูน
นานให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

2) เชียงรายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเทศ
ไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเยาวชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัด
เชียงรายและมณฑลยูนนานให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 15 ปี ของ
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 3 – 8 
สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน (ระดับอุดมศึกษา) จากมณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมโครงการ 

3) สมาคมส่งเสริมมิตรภาพกับต่างประเทศแห่งมณฑลยูนนาน มีหนังสือขอเชิญคณะเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่จากจังหวัดเชียงราย จ านวนรวม 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ
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เยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 22 – 26 
พฤษภาคม 2017 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาเห็นแล้วว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เยาวชนของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายและ
มณฑลยูนนานให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จังหวัดเชียงรายจึงส่งคณะเยาวชนจังหวัดเชียงรายและ
เจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงราย จ านวนรวม 23 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่      
22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 - สรุปผลการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชน
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้  

 1) กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเยาวชนจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูน
นาน สป.จีน ได้ด าเนินการร่วมกันระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงรายมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว        
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนาน และมีส่วน
ส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายผ่านการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรม ท าให้เกิดการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายเยาวชนไทย-ยูนนาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต 

 2) มณฑลยูนนานสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ยูนนาน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่
อยู่ในแผนงานที่จะจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และส่งเสริมให้มณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงรายร่วมกันพัฒนา
แผนงานกิจกรรมในระยะยาวต่อไป 

 3) เสนอให้ทั้งสองฝ่ายแสวงหาความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
ประเทศของไทยและจีน รวมถึงนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”และนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”อาทิ              
การร่วมกันศึกษาวิจัยชั้นสูงในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สาขาสมุนไพร เป็นต้น      

 4) อุปสรรคที่พบในการด าเนินการกิจกรรมคือช่วงเวลาของระบบการปิด -เปิดภาคเรียน
การศึกษาของจีนและไทยที่แตกต่างกัน ท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนไทย -จีนยังก าจัดได้เฉพาะ
เยาวชนบางช่วงวัยขึ้นอยู่กับชั้นปีการศึกษาและสาขาที่เรียน อีกทั้ ง ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดทั้งวันของการจัดกิจกรรม (ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมคือเดือนพฤษภาคม สถาบันการศึกษา
ในไทยปิดภาคเรียน แต่สถาบันการศึกษาในจีนยังคงมีการเล่าเรียนตามปกติ) 
   - การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    1) ฝ่ายไทยเสนอข้อมูลความคืบหน้านโยบายรัฐบาลไทยในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้ได้มีการประกาศให้อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ส าหรับสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จะได้รับสิทธิตามที่กฎหมายไทยได้ก าหนดไว้ให้ เช่นการยกเว้นภาษี ยกเว้นอากรขาเข้า             การจัดหา
ที่ดินของรัฐให้เช่าระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนนักลงทุนจีน      เข้ามา
ลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  โดยจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ      ด้าน
การลงทุน (OSS) ไว้รวม 4 จุด  โดยจะให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนหรือผู้มาติดต่อ            
ทั้งในการด าเนินธุรกิจ ค าแนะน าต่างๆ ในเรื่องพ้ืนที่ที่เหมาะสม กิจการเป้าหมาย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ  
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    2) ฝ่ายยูนนานเสนอให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเข้าไปลงทุนในนิคมและ           เขต
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งกันและกัน เสนอให้ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจการค้าจัดตั้งโครงการความร่วมมือ
และก าหนดทิศทางร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความร่วมมือและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
 -ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ แขวง
บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   ร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ แขวง
บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    (Friendship City) ตามร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี เมืองน้องฉบับมาตรฐาน (ฉบับใหม่) และระบุสาขาความร่วมมือที่สนใจในข้อ ๒. 
ของร่างมาตรฐานดังกล่าวฯ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม    
 - แนวทางการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์  
  ทาบทามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี เมืองน้องระหว่าง    จังหวัดเชียงราย แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย กับ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Sister City) ตามแนวทางปฏิบัติในการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใช้ร่างบันทึก
ความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฉบับมาตรฐาน (ฉบับใหม่) และระบุสาขา     ความ
ร่วมมือที่สนใจในข้อ ๒. ของร่างมาตรฐานดังกล่าวฯ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม 
 -แนวทางการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น 

    ทาบทามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงราย แห่งราชอาณาจักร
ไทย กับ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น (Sister City) ตามแนวทางปฏิบัติ ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่     ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยใช้ร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องฉบับมาตรฐาน (ฉบับใหม่) และระบุสาขาความร่วมมือที่สนใจในข้อ ๒. 
ของร่างมาตรฐานดังกล่าวฯ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม 

 
(2) ผลการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

   จากนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน มีแนวทางการด าเนินงานโดยบูรณาการการ
ท างาน ในพ้ืนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ส าหรับแนวทางการจัดท าผังเมืองได้น าจุด
ขับเคลื่อนของจังหวัดต่าง ๆ มาด าเนินการ โดยการจัดหาที่ของหน่วยงานราชการ เพ่ือจัดตั้งเป็นนิคม
อุตสาหกรรม การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจเสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาคในระดับ
จังหวัด และเมืองชายแดน ในการนี้จังหวัดเชียงรายได้แบ่งกลุ่มพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ออกเป็น 5 
กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มอ าเภอชายแดน กลุ่มอ าเภอด้านเหนือของจังหวัด ใกล้ชายแดนที่มีลักษณะเป็นด่าน 
หรือจุดผ่านแดนถาวร ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน 
เชียงของ มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ธุรกิจโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยมี
การค้าชายแดนและการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภาคเป็นจุดดึงดูด 

 กลุ่มที่ 2 อ าเภอติดชายแดน กลุ่มที่เป็นชายแดน แต่ไม่มีจุดผ่านแดนถาวร อยู่ห่างจากแนวระเบียง 
NSEC ไม่เกิน 50 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ แม่ฟ้าหลวง แม่จัน ขุนตาล ดอยหลวง และเวียงแก่น มี
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ศักยภาพและแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรืออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากการน าเข้า
ผ่านชายแดนกลุ่มแรกในกลุ่มนี้ อ าเภอดอยหลวงและเวียงแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นทาง R3E มากอาจจะมีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจต่างจากแม่ฟ้าหลวงและแม่จัน แต่อาจเป็นจุดผ่านของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 
 กลุ่มที่ 3 เมืองศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว ที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม และการผลิต และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงต่าง ๆ คือ อ าเภอเมืองเชียงราย 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มอ าเภอเกษตรกรรมด้านภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรออก สู่ตลาด        
มีศักยภาพหลักด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เวียงชัย พญาเม็งราย และเทิง 

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มอ าเภอเกษตรกรรมด้านใต้ เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรออกสู่ตลาด มีศักยภาพ
หลักด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเวียง        
ป่าเป้า แม่สรวย แม่ลาว พานและป่าแดด 

 
ภาพที่ 14 กลุ่มอ าเภอเศรษฐกิจชายแดน 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม,่ 2559. 

 



1-117 
 

ภาพที่ 15 ผังแนวคิดระบบโลจิสติกส์และการยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2559 

ภาพที่ 16 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการจัดท าร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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 (2.1) สรุปผลการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในช่วงที่ผ่านมา 
 1) การเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงราย 
  การเตรียมการด้านบริหารจัดการ 
   - มติการประชุม กรอ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ครั้งที่ 1/2556 ที่เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ที่ท าหน้าที่ประชุมหารือและระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
   - ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกรรมการ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
  - ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนแม่บท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย )ด้านเศรษฐกิจและสังคม (
เป็นประธานคณะท างาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงรายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดว่า หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ให้ยื่นข้อเสนอพร้อมกับร่างแผนแม่บทต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ในส่วนของจังหวัด
เชียงราย คณะท างาน ได้ด าเนินการยกร่างแผนแม่บทซึ่งมีหัวข้อส าคัญ 8 ข้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. บริเวณพ้ืนที่ที่สมควรก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3. วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งและการด าเนินการเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
4. แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก าหนดไว้ในผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
5. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมควรจัดให้แก่ผู้อาศัยและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
6.แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสาร

โทรคมนาคม และด้านการพลังงานที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้
กรอบเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกรอบเวลา
ด าเนินการ 

7.รูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน และแนวทางในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการ
ประเมินผลและการเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ 
  8.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และสังคม ที่อาจเกิดข้ึนจากการ
จัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนแนวทางและงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน 
แก้ไข และเยียวยาผลกระทบนั้น 
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ภาพที่ 17 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 18 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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 2) ด้านการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุน 
  จังหวัดได้ประชุม กรอ.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพ่ือพิจารณา
เลือกกิจการเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นชอบกิจการเป้าหมายที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนระดับสูงสุด จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 10 กิจการ 
ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง    6) การผลิตยา 
2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง              7) การผลิตพลาสติก 
3) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน                                   8) กิจการโลจิสติกส์ 
4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ                       9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
5) การผลิตเครื่องมือแพทย์                                      10) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว  

 โดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง การก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และ ประกาศที่ 2/2559 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 โดย สิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 และต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใน 30 ธันวาคม 2560 (ปัจจุบัน
บางกิจการขยายระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2561) 
  ตัวเลขสถิติโครงการที่ขอและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ที่ตั้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนมกราคม 2559 - พฤศจิกายน 2560 (ขั้นอนุมัติและออกบัตร) 
มีจ านวน 18 โครงการ ส่วนมากจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ซึ่งมีข้อสังเกตุที่
ส าคัญ คือ บางโครงการลงทุนในอ าเภอที่ติดกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากอาจจะมีต้นทุนราคาที่ดินที่
ต่ ากว่า 
  ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI 
ผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) จังหวัดเชียงราย มี 5 โครงการ ที่ได้รับอนุมัติการยื่นขอรับสิทธิ
ประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้แก่ กิจการแปรรูปยางพาราขั้นต้น (บริษัท เชียงราย  
เครปรับเบอร์ จ ากัด งบลงทุน 16 ล้านบาท) , กิจการสถานพยาบาล (บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จ ากัด งบ
ลงทุน 65 ล้านบาท) , กิจการขนส่งทางเรือ (บริษัททีซีซี ห้าเชียง จ ากัด งบลงทุน 50 ล้านบาท) , กิจการผลิต
สารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติฯ (งบลงทุน 5 ล้านบาท) และกิจการอบพืชและไซโล (งบลงทุน 19.5 ล้าน
บาท) รวมมูลค่า 155.5 ล้านบาท 
          และ ณ ปัจจุบันนี้ (พ.ย.60) มีอีกไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ที่ยื่นขอรับสิทธิจาก BOI ไปแล้ว เช่น 
กิจการสถานพยาบาล (100 ล้านบาท) / กิจการผลิตหรือถนอมอาหารฯ (20 ล้านบาท) / กิจการขยายพันธุ์    
ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า (6.5 ล้านบาท) กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ฯ (20 ล้านบาทและ 10 ล้าน
บาท) / กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ (31 ล้านบาท) / กิจการฆ่าและ
ช าแหละสัตว์ (10 ล้านบาท) และกิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรฯ (100 ล้านบาท) รวมมีทุน           
จดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 200-300 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้บางโครงการอยู่ในขั้นตอนระหว่างพิจารณาโครงการกับทาง
คณะกรรมการฯ และบางโครงการอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการยื่นขอรับสิทธิฯ ซึ่งรอการอนุมัติตาม
กระบวนการ ใน 40 - 90 วัน  
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   3) การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) 
  การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  และต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย กิจกรรม จ้างท าระบบศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน (OSS) โดยจังหวัดเชียงรายได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นที่ปรึกษา
ในการจัดท าระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน จ านวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ภายในอาคารเอนกประสงค์ ติดริมแม่น้ ากก จุดที่ 2 ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่สาย จุดที่ 3 ณ ที่ว่าการอ าเภอ
เชียงแสน และจุดที่ 4 ณ ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ ซึ่งใช้รูปแบบสถานที่ บุคลากร และขอบเขตการให้บริการ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด มีการพัฒนาบุคลากรประจ าศูนย์ฯ การจัดฝึกอบรม 
โดยใช้หลักสูตรครอบคลุมงานบริการของศูนย์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลกรในการให้บริการ            
โดยมีบุคลากรประกอบด้วย 

  - ผู้จัดการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด วุฒิปริญญาโท จ านวน 1 คน 
  - ผู้จัดการศูนย์ฯ ระดับอ าเภอ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 3 คน (ประจ าอ าเภอละ 1 คน) 
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน วุฒิปริญญาตรี (ประจ าอ าเภอละ 1 คน) 
  - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 คน (ล่ามภาษาอังกฤษ 1 คน, ภาษาจีน 1 คน) 

 โดย ศูนย์ OSS เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ 
และล่ามประจ าศูนย์ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส าหรับให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน         
ในการให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ การให้ข้อมูลในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์  
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับในการลงทุน ซึ่งมีระบบซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
นักลงทุนที่มาติดต่อขอรับบริการของศูนย์ฯ ทั้ง 4 จุด โดยมีส านักงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 
ณ ศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังรวมงานบริการด้านการก่อสร้างและติดตั้งสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า ประปา) ของกระทรวงมหาดไทย และงานบริการ SMEs ครบวงจร ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไว้ในศูนย์ OSS ด้วย 
 สถิติจ านวนนักลงทุน / บริษัท / หน่วยงาน (รัฐและเอกชน) ที่มาติดต่อประสานงานกับ                
ศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด ใน จ.เชียงราย ตั้งแต่เปิดศูนย์ จนถึงปัจจุบัน ( พ.ค.58 - ต.ค.60)  มี 833 ราย แบ่งเป็น 
1. ศูนย์ อ.เมือง 220 ราย 2. ศูนย์ อ.แม่สาย 237 ราย 3. ศูนย์ อ.เชียงแสน 165 ราย 4. ศูนย์ อ.เชียงของ 257 ราย 
            โดยแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ จ านวน 335 ราย และ 2.หน่วยงาน
ราชการ เอกชน ขอข้อมูล สถานศึกษา ผู้มาดูงาน จ านวน 544 ราย 
           และ กิจการที่นักลงทุนมีความสนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 3 อันดับแรก ได้แก่  
          1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 38 % 2) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
16 % และ 3) กิจการโลจิสติกส์ 14 % 
    4) การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 
      ในปี 2558 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา  (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จัดการประชุมสัมมนา
และเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด จัดการประชุมเพ่ือ
พัฒนาบุคคลากรของ OSS การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การจัดท าแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย การจัดท าวีดิทัศน์บรรยายสรุป คู่มือนักลงทุน เอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และจัดท า
เว็บไซต์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย www.crsez.com 

http://www.crsez.com/
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  ในปี 2559 และ 2560 ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการด าเนินงานและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

1) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพ่ือน าเสนอภาพรวม ข้อมูลศักยภาพของจังหวัด ข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่  และข้อมูลอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง (3 ภาษา : ไทย,อังกฤษ,จีน) 

2) จัดท าคู่มือนักลงทุนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) (อ.แม่สาย อ.เชียงแสน           
อ.เชียงของ) เพื่อประโยชน์ส าหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุน รวมทั้งทราบถึงมาตรการสนับสนุน
ด้านสิทธิประโยชน์ กิจการเป้าหมาย และข้ันตอนการเริ่มธุรกิจ (3 ภาษา : ไทย,อังกฤษ,จีน) 

3) จัดท าวีดีทัศน์แนะน าข้อมูลด้านการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยน าเสนอ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ข้อมูลศักยภาพ สิทธิประโยชน์ การให้บริการด้านการลงทุน 
ครอบคลุมทุกมิต ิ(3 ภาษา : ไทย,อังกฤษ,จีน) 

4) รวบรวม จัดท าข้อมูลข่าวสาร/จดหมายข่าวประจ าเดือน/เอกสารเผยแพร่ที่ส าคัญด้าน      
การลงทุน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ โทรทัศน์ ป้าย LED เว็บไซต์ (www.crsez.com) และสื่อสังคมออนไลน์ 

5) การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน และกิจกรรม Road Show เพ่ือชักชวนให้นักลงทุน           
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย            
อาทิ ภาคเหนือ ที่  จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก                
ที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และ
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

6) การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย       
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ในพ้ืนที่ทั้ง 3 อ าเภอ โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ร่วมคิด         
ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ 

7) การผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน       
ใน พ้ืนที่ ให้ ขอรับสิทธิประโยชน์ ใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษเชียงราย (กิจกรรม                       
Cr-Investment 2017 ณ อ.เชียงแสน 25-26 ก.ย.60) 

 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 3 อ าเภอ 
 2) การเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจ าศูนย์ OSS 
 3) การพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ซอฟแวร์และฐานข้อมูล 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ( 3 ภาษา ) 
 5) จดัการประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามความก้าวหน้า ในระดับอ าเภอ 
 6) จัดการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ระดับจังหวัด 
 7) การจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 5) การจัดหาที่ดินของรัฐ 
      จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการแต่งตั้ง คณะท างานสนับสนุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
(ด้านการจัดหาที่ดินของรัฐส าหรับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์) ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้จัดการ
สัมมนาและประชุมภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เรื่อยมา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อมา คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2559 เห็นชอบการจัดหาที่ดินตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการเพ่ือมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแปลงที่ดินที่มีความเหมาะสมตามที่
จังหวัดเชียงรายได้น าเสนอ 3 แปลงดังนี้ 
 1. อ าเภอแม่สาย  มีจ านวน 1 แปลง คือ ที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ อ.ชร.1 โฉนดเลขที่ 467 
ต าบลโป่งผา เนื้อท่ีประมาณ 720 ไร่ 
  - สถานะปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุในนามกระทรวงการคลัง และโรงงานยาสูบใช้
ประโยชน์ โดยให้ประชาชนเช่าพ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ เป็นต้น 
  - จากการส ารวจพ้ืนที่พบว่า บริเวณดังกล่าวที่ตั้งมีความเหมาะสมเนื่องจากมีที่ตั้งริมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มีการเข้าถึงในพ้ืนที่สะดวก และใกล้กับด่านชายแดนแม่สาย  
                     - กรมธนารักษ์ เจรจากับโรงงานยาสูบเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ โดยโรงงานยาสูบชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นว่าเป็นแหล่งปลูกยาสูบที่ให้ผลผลิตสูงและดีที่สุดของประเทศ   
 2. อ าเภอเชียงแสน  ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. ต าบลบ้านแซว บริเวณท่าเรือพาณิชย์     
เชียงแสน แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 651 ไร่ (บริเวณพ้ืนที่ริมถนนฟากตะวันตกเนื้อที่ประมาณ 291 ไร่ และ
ฟากตะวันออก เนื้อท่ีประมาณ 360 ไร่ โดยจะกันพื้นที่ชุมชนออก) 
  - สถานะบริเวณดังกล่าวมีการออก สปก. 4-01 เต็มทั้งพ้ืนที่และได้จัดสรรให้ราษฎรท ากิน
แล้ว โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพาะปลูกพืชไร่ (สับปะรด มะละกอ) เป็นส่วนใหญ่ และนาข้าว ยางพารา 
บางส่วน 
  - จากการประชุม กนพ. ครั้งที่ 1/2559 ได้มอบหมายให้ ส านักงานปฎิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
ด าเนินการพิจารณาแนวทางการจัดที่ดินอ่ืน หรือชดเชยการเสียสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ ก่อนถอนสภาพพ้ืนที่
ด้วย ม.44 
  - คณะท างานฯ ได้ประมาณการค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ ที่ดินไร่ละ 200,000 บาท 
แต่ข้อเสนอของทางชุมชน ได้เสนอในราคาไร่ละ 900,000 บาท โดยมติที่ประชุมอนุฯ ที่ดิน ครั้งที่ 2/2559 ได้
ขอยกเลิกแปลงที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามีผลกระทบต่อราษฎรเป็นจ านวนมาก และข้อเสนอค่าเยียวยา
นั้นมีราคาที่สูง อาจเป็นภาระต่องบประมาณมากเกินไป ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน   
 3. อ าเภอเชียงของ  มีจ านวน 1 แปลง คือ สาธารณะประโยชน์ “ที่ เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว”      
ต าบลสถาน เนื้อท่ีประมาณ 531 ไร่ 
  - สถานะได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว” 
                    - จาการลงพ้ืนที่พบว่า มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อยู่ริมแม่น้ าอิงมีหนองน้ าธรรมชาติ     
ในพ้ืนที่ ไม่มีราษฎรเข้าไปท าการเกษตร มีเพียงการเก็บของป่าและเลี้ยงสัตว์    
  - จากการประชาคมหมู่บ้าน อ.เชียงของ แจ้งว่า ที่ประชุมประชาคมมีมติว่าจะอนุรักษ์ที่ดิน
ดังกล่าวไว้เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป จ.เชียงราย จึงจะได้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว   
ไปยังส านักนายกรัฐมนตรี สศช. และ มท. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
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มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการฯ ครั้งที่ 1/60 เห็นชอบให้ชะลอการ
จัดหาที่ดินในพื้นที่ อ.เชียงของเอาไว้ก่อน 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายพบว่ามีอุปสรรคในการจัดหาที่ดินของภาครัฐฯ    
ทั้ง 3 อ าเภอ แตกต่างกันไป ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการประชุมคณะท างานสนับสนุนการจัดตั้ง       
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายขึ้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการ
ที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือใช้ประโยชน์ และเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 
โดยมติที่ประชุมดังกล่าว จังหวัดขอเสนอแนวทางการจัดหาที่ดินเพ่ิมเติม โดยเสนอที่ดินของเอกชน ขนาด    
เนื้อที่แต่ละแปลงประมาณ 800 - 1,000 ไร่ ทั้ง 3 อ าเภอ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ซึ่งข้อมูลเบื้อต้นได้เสนอราคาที่ดินประมาณ 300,000 บาทตอ่ไร่ เพ่ือพิจารณา 
  - ล่าสุดในการประชุมคณะอนุกรรมด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2561 
(24 ส.ค.61) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้ชะลอ       
การจัดหาที่ดินฯ ในพื้นที่ทั้ง 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับในการที่ภาครัฐ
จะไปซื้อที่ ดินของภาคเอกชนมาพัฒนา ซึ่ งทั้ ง 3 อ าเภอในจังหวัดเชียงราย ก็ยั งคงความเป็นเขต              
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ และน าเสนอข้อมูลด้าน       
สิทธิประโยชน์อย่างรอบด้านให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 6) การบริหารจัดการด้านแรงงาน 
    กระทรวงแรงงานได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้า
มาท างานในลักษณะ ไป-กลับ หรือตามฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่ง พรบ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 โดยคนต่างด้าวสามารถถือบัตรผ่านแดนเข้าจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สามารถท างานใน 3 
อ าเภอ คือ อ.แม่สาย อ.แม่จัน และ อ.เมือง (ระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง) เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 
2559 
  ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานให้บริการอยู่ 2 จุด (อ.เมือง และ 
อ.แม่สาย) การจ้างงานแรงงานลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – สิงหาคม 2561 มีสถิติการ
จ้างอยู่ที่ 227 คน (เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้งหมด) ยังถือว่ามีจ านวนไม่มากนัก เนื่องจากตอนแรก
แรงงานที่เข้าเงื่อนไขจะต้องมีบัตรผ่านแดนในฐานะผู้มีภูมิล าเนาในจังหวัดท่าขี้เหล็กเท่านั้น ซึ่งจังหวัดท่า
ขี้เหล็กประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นกัน ต่อมาจึงมีการผ่อนปรนให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณรอบจังหวัดท่า
ขี้เหล็กสามารถถือบัตรผ่านแดนดังกล่าวได้ แต่ก็ยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย เพราะการข้ามแดนมามีค่าใช้จ่ายใน
การออกใบอนุญาตท างาน และการตรวจสุขภาพส าหรับใบอนุญาตท างานไม่เกิน 3 เดือน ในขณะที่ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้บัตรผ่านแดน เพ่ือท างานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล เป็นระยะเวลา 30 วันต่อ
ครั้ง   และขอบเขตการจ้างงานยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่อีก 2 อ าเภอ (อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขต       
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
 7. การแก้ไขผังเมืองรวม 
 7.1) ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา โดยขอยกเลิกบัญชีแนบท้าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 
 7.2) จังหวัดเชียงราย ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอน
ซัลเท็นส์ จ ากัด) ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
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 7.3) มีประกาศ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออก
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยมีการแก้ไขและยกเลิกความใน
วรรคต่างๆ รวมถึงยกเลิกบัญชีแนบท้ายผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 และเพ่ิมประเภท ชนิด และ
จ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 8. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนๆ 
เป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 
  - โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย (ขบ.) มีเนื้อที่ 
330 ไร่ 18 ตารางวา ตั้งอยู่บน ถ.ทล.1356 ประชิดด้านพรมแดนเชียงของ อยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ าโขง
แห่งที่ 4 ไป 1 กม. งบประมาณ 2,200 ล้านบาท รองรับสินค้าได้สูงสุด 270,000 TEU เส้นทางการขนส่งซึ่งจะ
รับสินค้าจากจีนตะวันตกทางเส้นR3A และเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเป็นระบบรางด้วย รถไฟทางคู่        
สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เพ่ือขนส่งมายังท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือปากบาราในอนาคต  ความคืบหน้า
โครงการ ได้ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด จัดกรรมสิทธิ์และเวนคืนที่ดินเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีการ
จ้างเหมาเพ่ือก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ ระยะที่ 1 วงเงิน 1,360 ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามประสิทธิ์ ขณะนี้มีการปรับพื้นผิวหน้าดิน
และได้มีการเริ่มก่อสร้างแล้วในช่วงระยะท่ี 1 อาทิ งานดิน งานโครงสร้างชั้นทาง งานผิวทางจราจร งานอาคาร 
งานโครงสร้างระบบประปา-ไฟฟ้า ซึ่งรวมความก้าวหน้าของโครงการ ด าเนินการก่อสร้างตัวอาคาร (ท้ังหมด 9 
อาคาร , ลงเสาเข็มแล้ว 6 อาคาร) และถมดินในพ้ืนที่ และปรับพ้ืนที่หลายชั้นอย่างต่อเนื่อง **ผลงานปัจจุบัน
ก่อสร้างไปแล้ว 30 % 
  - โครงการทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก (ทล.) หรือวงแหวนฝั่งตะตกจะเชื่อมกับถนน
บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยกรมทางหลวง มีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนพหลโยธิน            ต.
สันทราย อ.เมืองเชียงราย ผ่านพื้นที่หลายต าบลในเขต อ.เมือง ฝั่งตะวันตกเป็นวงแหวนมาจนถึง ต.ริมกก,   ต.
บ้านดู่ บรรจบกับ ถ.พหลโยธิน หน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร งบประมาณ 
1,600 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างแล้ว ช่วงที่ 1 ผู้รับจ้าง คือ บริษัท
หาญเจริญแอนเตอร์ไพรส์  เชียงราย จ ากัด ด าเนิการได้  82 %  และช่วงที่  2 ผู้ รับจ้าง คือ บริษัท                 
แพร่ธรรมรงค์วิทย์ จ ากัด ด าเนินการได้ 62 % โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี มีก าหนดแล้วเสร็จปี 2562 
  - โครงการทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ ตอน 3 (ทล.)  ระหว่าง กม. 
72+027.000 (ใหม่) / กม.21+000.000 (เก่า) ถึง กม.93+027.000 (ใหม่) / กม.0+000.000 (เก่า) ระยะทาง
ยาวประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นเส้นทางยุทธศาตร์สายเศรษฐกิจ รองรับเส้นทาง R3A ที่จะเชื่อมโยงข่าย
คมนาคมขนส่งระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย  
ซึ่งความคืบหน้าของโครงการ ผลงานรวมขณะนี้ที่ 94 % มีบริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จ ากัด 
เป็นผู้รับจ้าง และมี ส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวงเป็นผู้ควบคุมงาน 
  - โครงการก่อสร้างถนนสาย เชียงราย - อ.เชียงแสน ตอน 2  งบประมาณ 1,656,210,000 
ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน ความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน ท างานบดอัดชั้นพ้ืนทาง งานเท
คอนกรีต Plank -Girder งานเจาะเสาเข็มส าหรับสะพาน งานวางท่อลอดกลม และ งานดินถม เป็นถนนแอส 
ฟัลท์ ติก คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 9 เมตร  สรุปมี ผลงานสะสม 56 % 
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  - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สาย เชียงราย - อ.ขุนตาล (บ.หัวดอย - บ.ใหม่
มงคล)  เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องจาก จ.เชียงราย ตามแนวทาง
หลวงหมายเลข 1152 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1020 ที่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักใน
การเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ-ห้วยทราย อีกทั้งเป็นเส้นทางในการรองรับการ
คมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับลาว และจีน (คุณหมิง , R3A) พร้อมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโล
จิสติกส์ของประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณบ้านหัวดอย ต าบล     ท่าสาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (กม.6+400.000 ของแยกทางหลวงหมายเลข 1020) ผ่านอ าเภอเวียงชัย ต าบล
ผางาม ต าบลดอนศิลา และสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.19+000.000 บ้านใหม่มงคล เข้าสู่อ าเภอขุนตาล และไป
บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1020 ที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1080 วัน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ แล้วเสร็จ ภายใน ปี 2563 ส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นผู้ควบคุมงาน 
สรุปมี ผลงานสะสม 11.5 % 
  - โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า ระยะที่ 1  ก่อสร้างสายส่งระยะทาง 64 
วงจร-กิโลเมตร ณ อ.แม่จัน, อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน งบประมาณ 260 ล้านบาท ด าเนินการก่อสร้างในปี 2561 
  - โครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย (ห้วยไคร้ -แม่
จัน-เชียงแสน) ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายน้ าประปาจากสถานีผลิตน้ าเชียงแสน 
(แม่น้ าโขง) เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย (ปัจจุบัน
ใช้แหล่งน้ ากกเพียงแหล่งเดียว) อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย 
  - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบประปา อ.เชียงแสน  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน มีการโอนจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณในการด าเนินงาน 45 ล้านบาท ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2560 ส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบน้ าประปา) อ าเภอ   
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย งวดที่ 1 (50 % แรก) จ านวน 22,349,625 บาท 
  - โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย  วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ.เมือง , อ.แม่
สาย, อ.เชียงของ, อ.พาน และ อ.เทิง เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
  - โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ   เมื่อวันที่  31 
กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323.1 
กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 85,345 ล้านบาท จ านวน 26 สถานี ผ่านพ้ืนที่ 59 ต าบล 17 อ าเภอ ใน 4 จังหวัด 
โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2566 ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การรถไฟแห่งประเทศไทย      
ได้มาจัดประชุมเพ่ือสร้างการรับรู้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย 
  - โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รอบรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน (โยธาฯ) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการ
เชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมปรับปรุงทางข้ึนลงท่าเรือแพขนานยนต์ (บั๊ค) และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่จอดรถ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้งบประมาณ 45,000,000 บาท ใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ส่งเอกสารขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน 
Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน จ านวน 6,266,550 บาท 
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 (2.2) ปัญหา อุปสรรค และความเห็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   1. นโยบายการพัฒนา 
  กลไกการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของทั้ง 10 พ้ืนที่ ยังไม่ชัดเจน ปัจจุบันมีเพียง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ขึ้นมารองรับฉบับเดียว ในขณะ      
ที่ส่วนกลางมีกลไก ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แต่งตั้งโดยค าสั่ง   
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฯ รวม 6 คณะ แต่งตั้งโดย กนพ. แต่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
กลไกขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 10 จังหวัด หรืออย่าง พ้ืนที่เขตพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีพระราชบัญญัติ       
เขตพิเศษภาคตะวันออกมารองรับ จึงควรมีการเร่งรัดการออก พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีผลบังคับใช้
โดยเร็ว เพื่อก าหนดกลไกการบริหารให้ชัดเจนในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และระดับพื้นท่ี 
    2. มาตรการ 
  2.1) สิทธิประโยชน์ 
  - สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI ยังไม่จูงใจพอส าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น สปป.ลาว, เมียนมา, สป.จีน จึงควรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้สูงขึ้น
กว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ 
  - ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ไม่ทราบเรื่องการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ หรือเล็งเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญ เท่าที่ควร จึงควรเพ่ิมเรื่องการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น เงินทุนกู้ยืมส าหรับลงทุนใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือการลดอัตราช าระดอกเบี้ยของเงินทุนกู้ยืม เป็นต้น  
  2.2) แรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 
  กระทรวงแรงงานออกแนวปฏิบัติ การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้า
มาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 
2551 โดยเริ่มใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจ านวนแรงงานทั้งสิ้น 227 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561) 
โดยเดินทางเข้ามาทางจุดผ่านแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก สามารถท างานในอ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน และ
อ าเภอเมือง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในอ าเภอเชียงแสนและอ าเภอเชียงของ      
จึงควรขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั้ง 3 อ าเภอเป้าหมาย 
  3) การจัดหาพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   หลังจากที่จังหวัดเชียงรายถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ราคาที่ดินในพ้ืนที่
เป้าหมายทั้ง 3 อ าเภอ มีราคาที่ดินสูงขึ้นหลายสิบเท่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าหรับนักลงทุนนอกพ้ืนที่    
จังหวัดเชียงรายจึงได้เสนอพ้ืนที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ จ านวน 3 แปลง ซึ่งที่ผ่านมามี
อุปสรรคในการจัดหาที่ดินของภาครัฐฯ ทั้ง 3 อ าเภอ แตกต่างกันไป ปัจจุบัน ในการประชุมคณะอนุกรรมการ   
ด้ านการจั ดห าที่ ดิ น และการบริห ารจั ดการ  ครั้ งที่  1/2561 (24 ส .ค .61) โดยมี รั ฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้ชะลอการจัดหาที่ดินฯ ในพ้ืนที่ทั้ง 3 อ าเภอของ
จังหวัดเชียงรายไว้ก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถหาที่ดินของรัฐมาเป็นที่พัฒนาได้ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ และ
น าเสนอข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์อย่างรอบด้านให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยให้เป็นเรื่องของ
ภาคเอกชนในการหาซื้อท่ีดินที่มีเอกสิทธิ์ตามกลไกตลาด หรือจะเข้าสู่กระบวนการหาที่ดินแปลงใหม่ ต่อไป 
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(4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย 
  1) ภาพรวมการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย 

 จากสถานการณ์การค้าชายแดนพบว่าสถานการณ์ในภาพรวมจังหวัดเชียงรายมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) อย่างไรก็ดีจีจะเห็นได้ว่าประเทศ
ไทยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้น้อยลง ในขณะที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร ์มีแนวโน้มชะลอตัว  

ตารางท่ี 68 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายและประเทศคู่ค้า ประจ าปี 2558-2560  
ป ี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) 

ส่งออก น าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า ส่งออก น าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า 

2561(ถึง พ.ย.) 11,889.66 6,206.93 18,096.59 5,682.73 13,448.44 273.72 13,722.16 13,174.72 

2560 11,880.62 7,189.20 19,069.82 4,691.42 12,692.41 153.19 12,845.60 12,539.22 

2559 7,721.43 6,517.39 14,238.82 1,204.04 12,199.17 182.07 12,381.24 12,017.10 

2558 4,430.77 4,638.87 9,069.64 -208.10 15,695.85 158.38 15,854.23 15,537.47 

 

ป ี สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว รวมมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย 

มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) 

ส่งออก น าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า ส่งออก น าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า 

2561(ถึง พ.ย.) 14,687.43 362.78 15,050.21 14,324.65 40,025.53 6,843.43 46,868.96 33,182.10 

2560 15,352.48 497.67 15,850.15 14,854.81 39,925.51 7,840.07 47,765.58 32,085.44 

2559 18,107.84 92.31 18,200.15 18,015.53 38,028.44 6,791.77 44,820.21 31,236.67 

2558 19,518.09 584.74 20,102.83 18,933.35 39,644.71 5,381.99 45,026.70 34,262.72 

 
   2) ปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุน  
      2.1) ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
      ปัญหาในด้านการอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางขนส่ง เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง            
ใน สปป.ลาว มีสภาพถนนค่อนข้างคดเคี้ยวและยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ความไม่แน่นอนของ
อัตราค่าธรรมเนียมกล่าวคือ สปป. ลาวเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านแดนร้อยละ 3-5 ของราคาสินค้า รวมถึง
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในแต่ละแขวงที่ต่างกัน โดยไม่มีความแน่นอนในแต่ละด่าน  ความแตกต่างของ
ข้อก าหนดทางเทคนิคของรถ สปป. ลาว ก าหนดพิกัดน้ําหนักรถบรรทุกของแต่ละแขวงยังไม่เท่ากัน เช่น             
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 บริเวณด่านพรมแดนไทย – สปป.ลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-     
ห้วยทราย) อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการขนส่ง (รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ)  ซึ่งเป็นผู้ส่งออก
ผลไม้ไปยัง สป.จีน ผ่าน สปป.ลาว  ได้จอดปิดการจากได้รับความเดือดร้อนในการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น ณ 
ด่านจอดเปลี่ยนถ่ายสินค้าใน สปป.ลาว  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกจุดหนึ่ง  ณ ด่านบ่อเต็น (ชายแดน 
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สปป.ลาว – สป.จีน) อีกประมาณ 6,000 – 8,000 บาท  จึงมีรถตกค้าง ณ ทั้งสองฝั่ง ประมาณ 130 คัน   
ซึ่งเป็นรถบรรทุกผลไม้  มีมูลค่าสินค้ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 200 ล้านบาท    
  จังหวัดเชียงรายได้ประชาหารือและเจรจากับแขวงบ่อแก้ว  เพ่ือส่งเสริมการใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือข้อตกลง 

 2.2) ด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
   1.ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้ อย ท าให้เกิดปัญหา
ความไม่สงบตามแนวชายแดนและไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ 
  2.ปัญหาการเรียกเก็บเงินนอกระบบระหว่างการขนส่งสินค้าชายแดน ท าให้สินค้ามีต้นทุนสูง 
  3.เส้นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงการค้า ไทย-เมียนมา (รัฐฉาน) มีสภาพช ารุดเป็นอุปสรรคต่อ
การขนส่งสินค้า 
  2.3) ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน  

1.การส่งออกสินค้าแช่แข็ง (กลุ่มสินค้าสัตว์ปีก) ในปี 2557 – 2558 มีมูลค่าการส่งออก 
5,000 – 7,000 ล้านบาท ส าหรับเนื้อไก่แช่แข็ง ประเทศไทยและจีนยังไม่มีการรับรองมาตรฐานโรงงาน
ช าแหละซึ่งกันและกัน จึงไม่สามารถส่งออกไปจีนได้โดยตรงต้องส่งผ่ านลาวและเมียนมา ประเทศจีนเป็น 
ผู้ส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยเฉพาะเนื้ออกไก่ แต่จีนมีความต้องการบริโภคชิ้นส่วนปลายปีกไก่
และตีนไก่  จึงมีความกังวลว่าถ้าผลักดันให้มีการเปิดตลาด (มีการตรวจรับรองระหว่างไทย -จีน) มีแนวโน้มที่
ประเทศไทยจะเสียเปรียบเพราะจีนต้องการจะผลักดันเนื้ออกไก่ที่จีนไม่นิยมบริโภคเข้ามาไทยจ านวนมาก  
(ทุ่มตลาด)  แต่ไทยจะมีตลาดเพ่ิมขึ้นเพียงชิ้นส่วนปลายปีกไก่และตีนไก่เท่านั้น  ประกอบกับเรื่องของโรค
ระบาดท่ีจะเข้ามาไทย  เนื่องจากสินค้าจีนที่ไม่ได้มาตรฐาน  

2.การขนส่งผ่านแดน สปป.ลาว ไปจีน เนื่องจากจีนและไทยยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
การขนส่งข้ามแดน รถบรรทุกไทยจึงไม่สามารถขนสินค้าไปยังจีนได้โดยตรงการขนส่งสินค้าผลไม้จากไทยที่
นิยมใช้เส้นทาง R3A จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนหัวรถหรือถ่ายสินค้า ณ ด่านบ่อเต็นของสปป.ลาว  และส าหรับ
การขนส่งผ่านแดน สปป.ลาว ไปเวียดนาม เนื่องจาก เส้นทาง R8 และ R12 (ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าเส้นทาง 
R9 ในการขนส่งสินค้าจากไทยผ่าน สปป.ลาว ไปยังเวียดนาม) ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Cross Border Transport 
Agreement: GMS CBTA) ท า ให้ ก ารขนส่ งสิ น ค้ าผ่ าน เส้ นท างดั งกล่ าวยั ง ไม่ ได้ รั บ ความสะดวก                         
โดยผู้ประกอบการต้องเสียเวลาจากการตรวจสอบสินค้าจากหลายด่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม                    
และเสียค่าธรรมเนียมในการผ่านเส้นทาง 

3. การปิดทา่เรือสบหลวยของเมียนมา   
  การส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสน ผู้ประกอบการชายแดนนิยมส่งออกสินค้าเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง เนื้อและชิ้นส่วนแช่แข็ง โคมีชีวิต สุกร
มีชีวิต น้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ ล าไยอบแห้ง ฯลฯ  เนื่องจากเป็นช่องทางการส่งออกที่มีต้นทุนการขนส่งต่ า  
เมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าในช่องทางอ่ืนๆ หรือทางบกส่งไปยังท่าเรือสบหลวยของเมียนมาอยู่ห่างจาก
สามเหลี่ยมทองค า 195 กิโลเมตรปริมาณเรือที่ขนส่งในแม่น้ าโขงมีเรือจีน  130 - 150 ล า เรือลาว 400 – 500 
ล า  เรือเมียนมา 20 ล า และเรือไทย  10 ล า  ขนสินค้ามาขึ้นที่ท่าเรือสบหลวยของเมียนมาเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
ท่าเรือสบหลวยห่างจากท่าเรือกวนเหล่ยของจีน ประมาณ 68 กม.  (ท่าเรือกวนเหล่ย มีเครนใหญ่ มีเจ้าหน้าที่
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ทุกหน่วยงานอยู่ครบ (CIQ)  แต่ร่องน้ าการเดินเรือเข้ายากมาก  เรือส่วนใหญ่จึงจน่งไปลงท่าเรือสบหลวยของ
เมียนมา  เพ่ือเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถแล้วเข้าจีนทางบก) ต่อมาเมียนมาปิดท่าเรือสบหลวย เนื่องจากท่าเรือบสบ
หลวยของเมียนมา เป็นท่าเรือที่อยู่นอกเหนือตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านชาง -แม่น้ าโขง   
จากการที่พม่าปิดท่าเรือสบหลวย ส่งผลให้การค้าชะงักลงกว่า 70–80% เหลือเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
ที่ยังขนส่งกันอยู่ ไม่มีการขนส่งคราวละมาก ๆ เหมือนเดิม โดยบางส่วนก็หันไปขนส่งผ่านถนน เส้น R3A  
(ไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้)  และ R3B  ผ่านประเทศเมียนมาแทน     
     3) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.1) ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1. การสร้างเครือข่ายการท างาน ไทยควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายการท างาน

ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของไทยกับประเทศต่างๆ              
โดยแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
คือ การพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ผ่านการจัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน              
การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรของประเทศเหล่านี้ 

2. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐควรมีการบูรณาการ
การท างานร่วมกัน และควรให้ความส าคัญกับการท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  และ
ระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริงและอยู่ในท้องที่  โดยเฉพาะ          
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
ข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ประกอบการพิจารณาจัดเตรียมท่าทีการเจรจาให้เป็นประโยชน์
ต่อประเทศมากท่ีสุด 

3.2) ด้านสหภาพเมียนมา 
  1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยมี              
การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
  2. จัดงานแสดงสินค้าไทยในพม่าเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้ผู้บริโภคชาวเมียนมาได้รู้จัก
มากขึ้น และเพ่ือให้ผู้บริโภคชาวเมียนมาภักดีต่อสินค้าของประเทศไทย 
 

3.3) ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 1. ประเด็นปัญหาการปิดท่าเรือสบหลวย เป็นเรื่องระดับรัฐบาลที่จะต้องเร่งหารือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  ควบคู่ไปกับจีนตอนใต้ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือกวนเหล่ยของจีน โดยให้มีการลดหย่อนมาตรการต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องกรจัดเก็บภาษี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าได้โดยมี
ต้นทุนไม่สูงมากและสามารถแข่งขันได้ จึงเห็นควรน าประเด็นปัญหาเรื่องการปิดท่าเรือสบหลวย เสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านต่อไปและควรมีการจัดท ากรอบ
ความตกลงและร่วมมือในระดับภูมิภาคและทวิภาคีที่เป็นฐานรองรับการพัฒนาความเชื่อมโยงความร่วมมือ
ในทางเศรษฐกิจและด้านอ่ืนที่หลากหลาย รวมทั้งการค้าและการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งระหว่างกัน 

2. ประเด็นมาตรการน าเข้า–ส่งออกสินค้าแช่แข็ง เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนระดับประเทศต้องพิจารณาหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับข้อตกลงด้านสุขอนามัยระหว่างกัน 
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(5) ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงรายได้ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการ
ข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ประสานการปฏิบัติและส่ง
เรื่องราวให้คณะท างานต่างๆ  ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐ พร้อมท าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 (5.1) ภารกิจหลักของศูนย์ด ารงธรรมประกอบไปด้วย 7 ภารกิจหลัก  คือ              
  1) รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์   
 2) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ   
 3) งานบริการส่งต่อ   
 4) บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา   
 5) รับเรื่องราวและข้อเสนอแนะ   
 6) เป็นศนูย์รองรับการปฏิบัติงานเร่งด่วนของรัฐบาล  
 7) ด าเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้          
4 ช่องทางหลัก  คือ การมาด้วยตนเอง การโทรศัพท์หรือโทรสายด่วน 1567  การส่งหนังสือหรือจดหมายผ่าน
ไปรษณีย์  และการใช้เครือข่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย หรือเฟซบุ๊คศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดเชียงราย หรือแอพพลิเคชั่นสปอนด์ (Spond) หรือร้องเรียนผ่านระบบศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
และระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 (5.2) การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงรายได้จัดหมวดหมู่การด าเนินงานตาม
ภารกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้         
  1) การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องร้องเรียน 6 ประเภท ได้แก่ 
  1)  ประเภทแจ้งเบาะแสกระท าความผิด 
  2)  ประเภทปัญหาความเดือดร้อน 
  3)  ประเภทร้องเรียนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  4)  ประเภทปัญหาด้านที่ดิน 
  5)  ประเภทขอความช่วยเหลือ 
  6)  ประเภทเรื่องทั่วไป 
 2) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
 1) บริการด้านอ่ืนๆ เช่น บริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร บริการให้ค าปรึกษาข้อกฎหมาย  
บริการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล   
 2) ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย
ประจ าปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้   
   2.1) ผลการด าเนินการสะสมในภาพรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559–กันยายน2560  
ศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการตามภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น1,858 เรื่อง ยุติแล้ว 1,575 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 84.76  
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 283 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  15.23      
   2.2) ผลการด าเนินการการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 826 เรื่องด าเนินการ   
จนยุติ 586 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.94 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 240 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.05 
   2.3) ผลการด าเนินการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 
163 เรื่อง ด าเนินการจนยุติ 120 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.61 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  
26.38 
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    2.4) ผลการด าเนินการบริการอื่น ๆ รับค าปรึกษา จ านวน 869 เรื่อง ด าเนินการจน
เป็นที่ยุติทั้งหมด 869 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100   

  (5.3) ผลการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560            
ในส่วนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แยกตามประเภททั้ง 6 ประเภท สรุปได้ดังนี้  

  -ประเภทแจ้งเบาะแสกระท าความผิด เรื่องรับทั้งหมด 83 เรื่อง ยุติ 57 เรื่องอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 26 เรื่อง 
  -ประเภทปัญหาความเดือดร้อน เรื่องรับทั้งหมด 177 เรื่อง ยุติ 123 เรื่อง อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 54 เรื่อง 
  -ประเภทร้องเรียนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องรับทั้งหมด 142 เรื่อง ยุติ 92 
เรื่อง อยู่ในระหว่างด าเนินการ 50 เรื่อง 
  -ประเภทปัญหาด้านที่ดิน เรื่องรับทั้งหมด 100 เรื่อง ยุติ 73 เรื่อง อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 27 เรื่อง 
  -ประเภทขอความช่วยเหลือ เรื่องรับทั้งหมด 267 เรื่อง ยุติ 194 เรื่องอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 73 เรื่อง 
 (5.4) ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 
   -การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในบางครั้งอยู่ในระดับต่ าส่งผลให้การ
แก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า หรือไม่ประสบผลส าเร็จ  

-ผู้ร้องเรียนบางราย ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน  

-ผู้ร้องบางรายไม่ยอมรับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานรัฐ  และยังส่ง
เรื่องร้องเรียนเดิมต่อหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง  

       -กรณีร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ข้อยุติเป็นที่ล่าช้าเนื่องจากด าเนินการ
ตามข้ันตอนของกฎหมาย และบางรายมีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกัน 

  
(5.5) แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีค้างการด าเนินการ 

     -ประสานทางโทรศัพท์เพ่ือขอทราบความประสงค์ของผู้ร้องอีกครั้งและตรวจสอบ
สถานะเรื่องร้องเรียนว่าปัจจุบันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการได้หรือไม่  

     -กรณีที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการแต่ไม่ได้รายงาน        
ให้จังหวัดเชียงรายทราบ ได้โทรศัพท์ประสานหน่วยงานดังกล่าวโดยตรงและมีหนังสือเร่งรัดการด าเนินการ 

  -แจ้งให้ผู้ร้องทราบกรณีที่มีการด าเนินการแล้ว และได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง
บางส่วน  โดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสมแล้ว 
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2. ประเด็นการพัฒนา 
 2.1 บทวิเคราะห์ 
 ส ำหรับบทวิเครำะห์ในกำรพัฒนำพื้นที่ได้น ำข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำร
วิเครำะห์พื้นที่ประกอบกับข้อมูลในทำงมหภำคท่ีส ำคัญของจังหวัดเชียงรำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติมำวิเครำะห์ร่วมกัน  
 1) ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญเชิงพ้ืนที่ 
   1.1) ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดระดับมหภาค   
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดท ำภำพรวมตัวชี้วัดกำร
พัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันเพ่ือให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรวิเครำะห์
กำรพัฒนำของจังหวัดตลอดจำกสำมำรถเปรียบเทียบกับกำรพัฒนำของจังหวัดอ่ืนๆ อีกทั้งสำมำรถเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดในภำพรวมของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ดังนั้นในกำรจัดท ำกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัดได้
น ำข้อมูลดังกล่ำวมำเพ่ือใช้ประกอบกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 และเป็นกำร
เตรียมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปขของจังหวัดประจ ำปขงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1.1.1) ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด 
แผนภูมิที่ 12  ตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด 

 

 
 
 ภำพรวม กำรพัฒนำ

แบบทั่วถึง 
กำรเติบโตทำง

เศรษฐกิจ 
กำรเติบโตเศรษฐกิจ

สีเขียว 
ประสิทธิภำพ
ของภำครัฐ 

ค่ำกลำง 31.27 27.14 29.57 22.53 45.68 
เชียงรำย 28.10 22.89 29.73 24.57 35.48 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ,2559   
 

 

31.27

27.14

29.5722.53

45.68

28.10

22.89

29.73

24.57

35.48

ภาพรวม

การพัฒนาแบบ
ทั่วถึง

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

การเติบโตเศรษฐกิจ
สีเขียว 

ประสิทธภาพของ
ภาครัฐ

ค่ากลาง เชียงราย
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ภาพที่ 19 ข้อมูลประกอบกรำฟตัวชี้วัดกำรพัฒนำ จังหวัดเชียงรำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,2559   
 จำกข้อมูลดัชนีกำรพัฒนำระดับจังหวัดพบว่ำ กำรพัฒนำแบบทั่วถึงของจังหวัดเชียงรำยต่ ำกว่ำค่ำ
กลำงสะท้อนให้ถึงปัญหำควำมยำกจนที่เกิดขึ้นในจังหวัด ในขณะเดียวกันประสิทธิภำพของภำครัฐต่ ำ ทั้งนี้
เป็นเพรำะมีประชำชนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงไฟฟ้ำและน้ ำประปำอยู่มำกกว่ำค่ำกลำง อีกทั้งควำมสำมำรถใน
เบิกจ่ำยงบประมำณน้อยกว่ำค่ำกลำง  ในขณะที่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสีเขียวของจังหวัดค่อนข้ำงโดดเด่น 
เนื่องจำกมีปริมำณพ้ืนที่ป่ำมำก และประชำชนใช้ไฟฟ้ำและน้ ำมันน้อยเมื่อเทียบกับค่ำกลำงของประเทศ  
 

1.1.2) ดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับจังหวัด   
ตารางท่ี 69 ตัวชี้วัดส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของคนระดับจังหวัด 

 
ดัชนีย่อยกำร
พัฒนำคนใน

ภำพรวม 

ตัวชี้วัด ปขล่ำสุดของ
ข้อมูล 

ข้อมูลตัวชี้วัด ล ำดับที่ จำก77 
จังหวัด 

1.ด้ำนสุขภำพ ร้อยละของทำรกแรกเกดที่
มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ (%
ทำรกเกิดมีชีพ 

2558 8.52 7 

ร้อยละของคะแนน
สุขภำพจิต (%) 

2558 66.36 70 

2.ด้ำนกำรศึกษำ  จ ำนวนปขกำรศึกษำเฉลี่ย
ของประชำกรอำยุ 15 ขึ้น
ไป (%) 

2559 6.52 76 

3.ด้ำนกำร
ท ำงำน 

อัตรำกำรว่ำงงำน 2559 0.13 1 
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4.ด้ำนรำยได้ รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ต่อเดือน (บำท) 
 

2558 13,497 77 

5.ด้ำนที่อยู่อำศัย ร้อยละของครัวเรือนที่มี
บ้ำนและที่ดินเป็นของ
ตนเอง 

2559 76.09 54 

6.ด้ำนชีวิต
ครอบครัว 

ร้อยละของผู้สูงอำยุที่อยู่
ล ำพัง 

2559 9.08 68 

7.ด้ำนกำร
สื่อสำร 

ร้อยละของประชำกรที่
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต  

2559 35.64 60 

8.ด้ำนกำรมีส่วน
ร่วม  

ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ส่วนร่วมท ำกิจกรรม
สำธำรณะของหมู่บ้ำน  

2559 99.66 24 

 ร้อยละประชำกรที่ใช้สิทธิ
ลงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ
ปข 2559 

2559 64.64 5 

หมายเหตุ พิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดบางส่วน  
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ,2560  

       จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์จังหวัดเชียงรำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ปข 2560 โดยใช้ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human Achievement Index : HAI) มีกำรพัฒนำคน
ในภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 20 จำก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.6174) เนื่องจำกกำรพัฒนำคนด้ำน
ชีวิตกำรงำนมีควำมก้ำวหน้ำมำกสุดอยู่ล ำดับที่ 6 จำก 77 จังหวัด มีตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญคือ อัตรำกำรว่ำงงำนต่ ำ
ที่สุดคืออยู่ลำดับที่ 1 อัตรำกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนน้อยมำกอยู่ล ำดับที่ 4 จำก 
77 จังหวัด ประกอบกับกำรพัฒนำคนด้ำนกำรมีส่วนร่วมก็มีควำมก้ำวหน้ำค่อนข้ำงมำกอยู่ล ำดับที่ 13 จำก 
77 จังหวัด มีตัวบ่งชี้ ประชำกรที่ใช้สิทธิลงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญปข 2559 สูงมำกอยู่ล ำดับที่ 5 จำก 77 
จังหวัด อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำคนในหลำยด้ำนยังมีควำมก้ำวหน้ำไม่มำกนัก อำทิ ด้ำนกำรคมนำคมและ
กำรสื่อสำร ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน โดยอยู่ล ำดับที่ 48, 47, 41 และ 
40 จำก 77 จังหวัด ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ จังหวัดเชียงรำยมีจุดด้อยในประเด็น รำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่ ำ
ที่สุดของประเทศ  
  

 1.2) ข้อมูลการพัฒนาระดับพื้นฐาน  
  จำกข้อมูลกำรพัฒนำระดับพ้ืนฐำนของจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจัดเก็บทุกปขซึ่งข้อมูล
ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมของจังหวัดใน
แต่ละปข ดังนั้นเพ่ือให้เกิดควำมทันเท่ำต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละปขจึงน ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์
และเปรียบเทียบกับช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับภำพรวมของประเทศ และภำพรวมของภำคเหนือ 
ซึ่งข้อมูลชุดดังกล่ำวได้ถูกน ำมำประกอบกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัดได้น ำข้อมูลดังกล่ำวมำเพ่ือใช้
ประกอบกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 และเป็นกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปขของจังหวัดประจ ำปขงบประมำณ พ.ศ. 2563 เช่นกัน ทั้งนี้มีข้อมูลที่ส ำคัญดังต่อไปนี้  
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 (2.1) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
  

แผนภูมิที่ 13 รายได้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดเชียงราย  
 

 
ที่มำ : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย, 2561 

 จำกกำรน ำข้อมูลพื้นฐำนมำวิเครำะห์พบว่ำในช่วงปข 2560 รำยได้ต่อปขของคนในจังหวัดตกต่ ำอยู่ 
72,062 บำทต่อคนต่อปข ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่ลดลงเช่นกัน  
 
ตารางท่ี 70 รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำแนกตำมสถำนะ
ทำงเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 

สถำนะทำงเศรษฐสังคม 
รำยได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย

ต่อเดือน 
หนี้สินเฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน 

ร้อยละ 
ของค่ำใช้จ่ำยต่อ

รำยได้ 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 11,809 10,441 30,608 88.4 

ผู้ถือครองท ำกำรเกษตร 9,853 11,059 31,593 112.2 
ส่วนใหญ่เช่ำที่ดิน / ท ำฟรี 10,436 10,331 46,799 99.0 

ประมง,ป่ำไม้,ล่ำสัตว์,หำของป่ำ 
บริกำรทำงกำรเกษตร 

9,009 7,848 15,108 87.1 

ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่
กำรเกษตร 

13,341 11,509 20,770 86.3 

ลูกจ้ำง 28,915 18,314 172,238 63.3 
คนงำนเกษตร ป่ำไม้ และประมง - - - - 

คนงำนด้ำนกำรขนส่ง และงำน
พ้ืนฐำน 

22,104 17,471 36,415 79.0 

เสมียน พนักงำนขำย และ
ให้บริกำร 

16,396 13,790 45,101 84.1 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
รายได้เฉลี่ย 65,051.00 67,784.00 73,373.00 72,062.02

60,000.00

62,000.00

64,000.00

66,000.00

68,000.00

70,000.00

72,000.00

74,000.00
รา

ยไ
ด้เ

ฉล
ี่ยต

่อปี
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สถำนะทำงเศรษฐสังคม 
รำยได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย

ต่อเดือน 
หนี้สินเฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน 

ร้อยละ 
ของค่ำใช้จ่ำยต่อ

รำยได้ 
ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิต 

ก่อสร้ำง และเหมืองแร่ 
16,911 12,878 54,457 76.2 

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงำนเชิงเศรษฐกิจ 9,913 8,743 22,579 88.2 

 ที่มำ: กำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัด เชียงรำย ส ำนักงำนสถติแิห่งชำติ , 2561 
    

เมื่อพิจำรณำรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของครัวเรือน
พบว่ำ ครัวเรือนมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,809 บำทต่อเดือน ครัวเรือนที่มีรำยได้น้อยที่สุด ได้แก่ ครัวเรือนที่
อยู่ในภำคกำรเกษตร ได้แก่ ครัวเรือนประมง,ป่ำไม้,ล่ำสัตว์,หำของป่ำ บริกำรทำงกำรเกษตร มีรำยได้อยู่ที่ 
9,009 บำท และครัวเรือนที่มีรำยได้มำกที่สุด ได้แก่ครัวเรือนที่เป็นลูกจ้ำง  มีรำยได้เท่ำกับ 28,915 บำทต่อ
ครัวเรือนส ำหรับครัวเรือนที่มีรำยได้น้อยกว่ำรำยจ่ำยได้แก่ ครัวเรือนผู้ถือครองท ำกำรเกษตร  ทั้งนี้แม้ว่ำ
รำยได้ของครัวเรือนที่เป็นลูกจ้ำงจะสูง แต่หนี้สินของครัวเรือนค่อนข้ำงมำก อยู่ที่172,238 บำท  

 
(2.2) ข้อมูลด้านสังคมและการสื่อสาร   
 

ตารางท่ี 71 ควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558-2560 จังหวัดเชียงรำย 
ระดับกำรศึกษำ 2558 2559 2560 

รวมยอด 80,938 69,696 137,537 

สถานภาพแรงงาน 60,576 48,310 102,697 

   ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน 20,362 21,152 32,125 

ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ 2,880 3,598 4,359 

   ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ 11,111 9,407 19,581 

กลุ่มอายุ (ปี)       

   60 ปขขึ้นไป 2,601 2,075 3,516 
ที่มำ: กำรส ำรวจควำมต้องกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558-2560 จังหวัดเชียงรำย ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ, 2561 

ในส่วนควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองของประชำชนในจังหวัดเชียงรำยค่อนข้ำงโดดเด่น 
โดยจะเห็นได้กลุ่มของคนที่อยู่ในนอกตลำดแรงงำน คนมีกำรศึกษำน้อย และผู้สูงอำยุล้วนแล้วแต่มีควำม
ต้องกำรในพัฒนำตนเอง  
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ตารางท่ี 72 ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นรำยจังหวัด ภำคเหนือ 
ประจ ำปข 2560 

จังหวัด 
ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

โทรศัพท ์ โทรสำร คอมพิวเตอร์  กำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 
ภาคเหนือ 159,267 3,681,004 14,819 3,825,452 902,354 2,937,917 2,107,166 1,733,106 

ในเขต
เทศบาล 

105,866 1,303,570 10,788 1,398,648 445,212 964,224 892,062 517,374 

นอกเขต
เทศบาล 

53,401 2,377,434 4,031 2,426,804 457,142 1,973,693 1,215,104 1,215,731 

เชียงใหม่ 30,682 556,889 4,245 583,326 182,297 405,274 339,921 247,650 

ล ำพูน 6,525 141,670 356 147,839 33,763 114,432 79,181 69,014 

ล ำปำง 11,833 242,788 1,803 252,818 70,916 183,705 150,724 103,897 

อุตรดิตถ์ 4,890 141,987 101 146,776 38,263 108,614 84,349 62,528 

แพร ่ 6,449 144,454 91 150,812 43,438 107,465 86,741 64,162 

น่ำน 4,878 146,365 304 150,939 27,830 123,413 79,723 71,520 

พะเยำ 4,419 145,524 302 149,641 24,533 125,410 73,502 76,441 

เชียงราย 9,504 372,493 2,142 379,855 68,566 313,431 182,007 199,990 

แม่ฮ่องสอน 5,056 60,109 43 65,122 8,577 56,588 24,724 40,441 

นครสวรรค์ 11,467 312,319 1,471 322,315 65,492 258,294 173,261 150,525 

อุทัยธำน ี 4,622 93,541 547 97,616 13,444 84,719 53,626 44,537 

ก ำแพงเพชร 6,625 230,369 746 236,248 55,661 181,333 135,214 101,780 

ตำก 3,104 153,342 78 156,368 32,566 123,880 78,411 78,035 

สุโขทัย 14,585 184,425 1,129 197,881 50,127 148,883 113,801 85,209 

พิษณุโลก 9,533 301,856 583 310,806 86,185 225,204 190,208 121,181 

พิจิตร 4,560 169,761 461 173,860 34,853 139,468 92,140 82,181 

เพชรบูรณ์ 20,538 283,109 415 303,232 65,842 237,805 169,634 134,013 
ที่มำ: ส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครวัเรือน พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ   
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 (2.3) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางท่ี 73 ปริมำณขยะมูลฝอยเปรียบเทียบรำยจังหวัดและภำคเหนือในปข 2558-2559 

(หน่วยเป็นตันต่อวัน In ton per day) 

จังหวัด 
2558 2559 2560 

รวม 
ในเขต

เทศบำล 
นอกเขต
เทศบำล 

รวม 
ในเขต

เทศบำล 
นอกเขต
เทศบำล 

รวม 
ในเขต

เทศบำล 
นอกเขต
เทศบำล 

ภำคเหนือ 12,081 5,382 6,699 11,572 5,180 6,392 
10,95

0 
4,952 5,998 

อันดับที่ 1
เชียงใหม่ 

1,652 1,073 579 1,658 1,106 553 1,669 1,116 553 

อันดับที่ 2 
เชียงรำย 

1,180 667 513 1,100 584 516 1,096 580 516 

อันดับที่3
เพชรบูรณ ์

1,043 294 749 950 227 723 951 227 724 

แม่ฮ่องสอน* 219 29 190 156 34 121 151 33 118 
*หมายเหตุ มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีปริมาณขยะน้อยที่สุดของภาคเหนือ 

ที่มำ: กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม,2561 
 ในส่วนปริมำณขยะมูลฝอย แม้จ ำนวนขยะของจังหวัดจะมำกท่ีสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจำกเชียงใหม่ 

เท่ำกับ 1,096 ตันต่อวัน แต่ในปข 2560 ปริมำณขยะในจังหวัดเชียงรำยมีแนวโน้มลดลง โดยในปข 2558 มี
ปริมำณเท่ำกับ 1,180 ตันต่อวัน ลดลงเหลือ 1,096 ตันต่อวันในปข 2560  

 
     (2.4) ข้อมูลประสิทธิภาพของภาครัฐ  
 
ตารางท่ี 74  รำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
        ปขงบประมำณ2559-2560 

ประเภท 

2559  2560  

องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

เทศบำล 
  

องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  

องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด 

เทศบำล 
  

องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  

รำยได้รวม 967,917,746.84 5,914,598,761.96 3,778,609,822.22 1,087,827,804.76 11,662,003,369.30 6,479,584,202.98 

ภำษีอำกร 615,009,666.25 2,032,059,895.81 1,668,993,919.80 719,297,909.23 9,003,664,166.58 2,782,002,896.90 

ที่มำ: ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงรำย,2561 
 
        ส ำหรับประสิทธิภำพในกำรเก็บภำษีของภำครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภำพภำครัฐ พบว่ำ ในปข 
2560 มีประสิทธิภำพมำกข้ึนเมื่อเทียบปข 2559 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทศบำล สำมำรถภำษีเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 
มำกกว่ำ 3 เท่ำ โดยในปข 2560 รำยได้จำกภำษีอำกร อยู่ท่ี  9,003,664,166.58 บำท  
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ตารางท่ี 75 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร 
      สว่นต ำบล ปขงบประมำณ2559-2560 
 

ประเภท อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยรับ ปขงบประมำณ2559-2560 
องค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวัด 
เทศบำล 

 
องค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบล 
รำยรับ 12.39 97.17 71.48 

ภำษีอำกร 16.96 343.08 66.69 
ที่มำ: ค ำนวณจำกข้อมูลของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงรำย 

 
ตารางท่ี 76 งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปขงบประมำณ พ.ศ. 2561  

หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 
ล าดับการ
เบิกจ่าย 

ภำพรวม 12,684.85 11,710.05 92.32 11 
รำยจ่ำยประจ ำ 6,617.37 6,393.19 96.61 66 
รำยจ่ำยลงทุน 6,067.48 5,316.86 87.63 6 

 

ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงรำย ,2561 
 
 จำกข้อมูลงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจังหวัดเชียงรำย ประจ ำปขงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ข้ำงต้น พบว่ำด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐภำยในจังหวัดในปขงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในภำพรวมมีกำรเบิกจ่ำยร้อย
ละ 92.32 รำยจ่ำยประจ ำมีกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 96.61 และ รำยจ่ำยลงทุนมีกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 87.63 จำก
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัด ประจ ำปขงบประมำณ พ.ศ. 2561 สะท้อนให้เห็นว่ำควรต้องมี
มำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของภำครัฐบำล ทั้งรำยจ่ำยประจ ำปขและรำยจ่ำยลงทุน เพ่ือท ำให้กำร
เบิกจ่ำยมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภำพภำครัฐ และส่งผลต่อภำวะเศรษฐกิจภำยใน
จังหวัดด้วย เนื่องจำกหำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐบำลขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ภำวะเศรษฐกิจภำยในจังหวัดขยับ
ตัวสูงขึ้นตำม 
 จำกข้อมูลของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและข้อมูลจำกกำรพัฒนำระดับ
จังหวัดพ้ืนฐำนท ำให้สำมำรถเห็นประเด็นที่จังหวัดควรจะให้ควำมส ำคัญดังนี้  
 

1. มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง (Growth & Competitiveness) 
จำกมิติกำรพัฒนำที่ต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงร้อยละประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำม

ยำกจน  ในปขปัจจุบันสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศแสดงถึงประชำชนส่วนใหญ่ของจังหวัดยังคงมีฐำนะยำกจน 
ขำดคุณภำพชีวิตที่ดี (Quality of Life)  อีกทั้งมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรกระจำยน้อยกว่ำค่ำกลำงของประเทศ
แสดงให้เห็นว่ำมีกำรกระจำยรำยได้ยังไม่เป็นธรรม และเริ่มเกิดช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยและคนจนมำกขึ้น 
รวมทั้งไม่เท่ำเทียมกัน  ตลอดจนแรงงำนของจังหวัดอยู่ในระบบประกันสังคมต่อก ำลังแรงงำนต่ ำกว่ำค่ำกลำง
ของประเทศ แสดงถึงกำรจัดระบบประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ยังมีแรงงำนที่ยังเข้ำไม่ถึงระบบ
ประกันสังคมของภำครัฐ  และมีกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยปัจจุบันมีจ ำนวนผู้ป่วยมำกกว่ำ
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จ ำนวนแพทย์ ท ำให้ผู้ป่วยได้รับบริกำรที่ไม่ทั่วถึง บุคคลำกรทำงกำรแพทย์ต้องท ำงำนหนักมำกขึ้นกว่ำเดิม
เพ่ือให้บริกำรรักษำโรคแก่ผู้ป่วย  นอกจำกนี้จ ำนวนปขกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทยอำยุ 15 – 59 ปข ของ
จังหวัดต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ  แสดงให้เห็นถึงประชำกรในประเทศยังไม่มีโอกำสทำงกำรศึกษำ โดยมี
จ ำนวนผู้ได้รับกำรศึกษำที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เป็นผลท ำให้ประเทศชำติมีทรัพยำกรมนุษย์ที่ขำดควำมรู้
ในระบบกำรศึกษำที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ ดังนั้นจังหวัดประเด็นที่จังหวัดควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำแบบ
ทั่วถึงได้แก่  

1. ให้ควำมส ำคัญกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2. ส่งเสริมอำชีพให้แก่ครัวเรือนยำกจน และสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ให้แก่ประชำชน 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม เน้นกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
4. ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรกระจำยรำยได้อย่ำงสมดุล 
5. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรประกันสังคมให้เข้ำถึงจ ำนวนแรงงำนที่มีอยู่ของจังหวัดอย่ำงทั่วถึง 
6. เพิ่มจ ำนวนอัตรำส่วนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้มำกข้ึนกว่ำเดิม โดยให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ

วิชำกำรแพทย์แก่นักเรียน และนักศึกษำ 
7. พัฒนำสมรรถนะ ควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีทำง

กำรแพทย์เข้ำมำให้บริกำรแก่ผู้ป่วย เพื่อเพ่ิมควำมสะดวกในกำรรักษำโรค 
8. จัดระบบกำรศึกษำเพ่ือเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้สนใจให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำ

เทียมกัน และส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
9.ส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำคทฤษฏีและภำคปฏิบัติ และมีกำรแนะแนวอำชีพเมื่อส ำเร็จ 
2. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Inclusive Growth) 
 จำกมิติกำรเจริญโตทำงเศรษฐกิจ อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด ใน

ปขปัจจุบันต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ แสดงให้เห็นถึงกำรขำดควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ของแรงงำนในจังหวัด 
โดยมีแรงงำนที่ยังมีรำยได้น้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อคน ในปข 
2559 อยู่ที่ 86,884 บำทต่อคน ในขณะที่ภำพรวมของประเทศ 215,455 บำทต่อคน    อัตรำส่วนกำรออม
เฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในปขปัจจุบันต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ  ผลิตภำพแรงงำนในปขปัจจุบันต่ ำ
กว่ำค่ำกลำงของประเทศ แต่เพ่ิมขึ้นจำกปขก่อนหน้ำเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงกำรขำดผลิตภำพแรงงำนของ
จังหวัด ดังนั้นจังหวัดประเด็นที่จังหวัดควรให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ 

 
1. สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ให้แก่แรงงำนของจังหวัด   
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน ทั้งในจังหวัดและเขตเศรษฐกิจชำยแดน 
4. ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำและบริกำร โดยเฉพำะอย่ำงภำคกำรเกษตร เพ่ือท ำให้มี

รำยได้เพ่ิมข้ึน  
5. ลดรำยจ่ำย และหนี้สิ้นในครัวเรือนของจังหวัดเชียงรำย  
6. ส่งเสริมกิจกรรมกำรออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝำกเงิน 
7. ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน และส่งเสริมทักษะฝขมือแรงงำน 
8. ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะของแรงงำนให้ได้คุณภำพและท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 
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3. การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Growth) 
จำกดัชนีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสีเขียวชองจังหวัดเชียงรำย ที่มีค่ำมำกกว่ำค่ำกลำงของประเทศ 

สะท้อนให้เห็นว่ำ จ ำนวนกำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม่ในจังหวัดยังเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมีกำรส่งเสริม
จ ำนวนกำรเพ่ิมของพ้ืนที่ป่ำไม้มำกขึ้นกว่ำเดิม  ในส่วนปริมำณขยะในจังหวัดมำกเป็นอันดับ 2 ของภำครอง
จำกเชียงใหม่ ทั้งนี้เกิดจำกกำรขยำยตัวของเมืองใหญ่มำกขึ้น  และมีประชำกรเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลต่อปริมำณ
กำรทิ้งขยะที่มำกข้ึนตำมไปด้วย  โดยในปริมำณขยะต่อวันในปข 2560 เท่ำกับ 1,096 ตันต่อวัน อย่ำงไรก็ตำม
น้อยกว่ำปริมำณขยะในปข 2559  นอกจำกนี้สัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือยำนพำหนะต่อ
ประชำกรต่ ำกว่ำค่ำกลำงประเทศ แสดงให้เห็นว่ำภำยในจังหวัดมีกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน และประชำชนเห็นควำมส ำคัญของน้ ำมันเชื้อเพลิงและให้ควำมร่วมมือในกำรประหยัดน้ ำมัน สัดส่วน
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำคครัวเรือนต่อประชำกรต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ  แสดงให้เห็นว่ำ ประชำชนให้มี
ควำมร่วมมือร่วมใจในกำรประหยัดไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนมำกขึ้นกว่ำเดิม และกำรด ำเนินนโยบำยด้ำน
พลังงำนประสบผลส ำเร็จ 

ขณะทีค่รัวเรือนที่เข้ำถึงน้ ำประปำในปขปัจจุบันต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ แสดงให้เห็นถึงกำรขำด
น้ ำประปำเพ่ือใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของประชำชน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ชนบทในบำงพ้ืนที่ยังเข้ำไม่ถึง
ระบบประปำดังนั้นจังหวัดประเด็นที่จังหวัดควรส่งเสริมให้เกิดกำรเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ 

1. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ และเพ่ิมจ ำนวนพันธุ์ไม้และพ้ืนที่ป่ำไม้ให้มำกเป็นทวีคูณ 
2. ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3. สร้ำงพ้ืนที่สีเขียว และสร้ำงควำมสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบครบวงจรให้ทั่วถึง และกำรส่งเสริมกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ 

เช่น Reuse และ Recycle เป็นต้น 
5. กำรเปลี่ยนจำกขยะมำเป็นพลังงำนทดแทน และผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกขยะ 
6. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในสถำนประกอบกิจกำรอย่ำงยั่งยืน 
7. ลดกำรใช้ปริมำณน้ ำมันเชื้อเพลิงให้น้อยลง เป็นกำรลดต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยกำรผลิต 

และส่งเสริมเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ประหยัดน้ ำมัน เพื่อให้มีพลังงำนเหลือใช้ในอนำคต 
8. ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ือลดกำรใช้พลังงำนสิ้นเปลืองที่น ำเข้ำจำกภำยนอกประเทศ 
9. ส่งเสริมกำรประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรม 
10. ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภคในชุมชนเนื่องจำกยังมีพ้ืนที่ในชนบทบำงแห่ง

ที่ระบบประปำยังเข้ำไม่ถึง  
11. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำประปำชุมชนและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรน้ ำประปำของ

ภำครัฐอย่ำงท่ัวถึง 
12 ส่งเสริมกำรผลิตน้ ำประปำผิวดินในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
4. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 
 จังหวัดมีร้อยละภำษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรำยได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

ในปขปัจจุบันสูงว่ำค่ำกลำงของประเทศ  อีกท้ังเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐำนของจังหวัดพบว่ำ อัตรำกำร
จัดเก็บภำษีได้เพิ่มข้ึนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทศบำล มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นเท่ำกับ ร้อยละ 343.08  หรือเป็น 3 เท่ำ
จำกปข 2559 แสดงให้เห็นว่ำท้องถิ่นสำมำรถจัดเก็บภำษีได้มำกข้ึน  ดังนั้นกำรพัฒนำประสิทธิภำพของภำครัฐ 
ควรมีประเด็นกำรพัฒนำดังนี้  
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1. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นเห็นควำมส ำคัญของกำรเสียภำษี
และท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

2. พัฒนำระบบงำนกำรจัดเก็บภำษีรำยได้ของหน่วยงำนท้องถิ่น 
3.เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส่วนรำชกำร 
4.กำรประชุมชี้แจงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรหรือหรือแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำร

เบิกจ่ำยและกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย 
5. ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมช่วงเวลำและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2) กรอบทิศทางการพัฒนา         
 1) นโยบายรัฐบาลของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
2. กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
4. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
6. กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
7. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
8. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ

นวัตกรรม 
9. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
11. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

2) ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
1. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม  

  2. กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำร และพลังงำน  
4. กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน  
5. กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค เพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม  

  6. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
7. กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจ ให้เกิดประโยชน์กั บ

ประชำชนในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง  
  8. กำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืนใน
อนำคตให้ทัดเทียมอำเซียนและประชำคมโลก  

  9. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ควำมมั่นคง 
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2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ .ศ.  2560 - 2564 
1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน 

 6. กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล              
ในสังคมไทย 

7. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
8. กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและควำมยั่งยืน มีธุรกิจบริกำรต่อเนื่องกับกำร

ท่องเที่ยวบริกำรสุขภำพและกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง 
 2. พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมภำยใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด 

 3. ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

 4. พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของภำคเหนือที่
เร็วกว่ำระดับประเทศ 10 ปข          
 7) แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า (พ.ศ. 2558 – 2569) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

 1. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ ำอุปโภคบริโภค 
 2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้ ำภำคกำรผลิต (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
 3. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้ ำท่วมและอุทกภัย 
 4. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
 5. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้ ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
 6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร 
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 8) การด าเนินงานตาม  Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

 1. กำรช่วยเหลือปัจจัยกำรผลิต กำรสนับสนุนเครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรสนับสนุน
สหกรณ์ชุมชน กำรช่วยเหลือเรื่องโรงสี โรงอบ ศูนย์แปรรูปในชุมชน โครงกำรพี่จูงน้อง (โดยภำคเอกชน) และ
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ Social Business 

 2. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือบรรเทำภัยแล้ง กำรขุดบ่อน้ ำบำดำล กำรขุดลอกคูคลอง และ
กำรรองรับน้ ำฝนนอกเขตพ้ืนที่เขื่อน 

 3. กำรจัดระเบียบกำรประมงให้ครอบคลุมทั้งกำรประมงน้ ำลึก กำรประมงน้ ำตื้น กำร
ประมงทะเลชำยฝั่ง กำรประมงทะเลนอกชำยฝั่ง กำรประมงน้ ำจืด 

 4. กำรคืนพื้นที่ป่ำ และจัดหำที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ท ำกิน 
 5. กำรจัดให้มีร้ำนขำยสินค้ำรำคำถูกในทุกพ้ืนที่ 
 6. กำรจัดหำพื้นที่เพ่ือท ำกำรค้ำ 
 7. กำรช่วยเหลือ SMEs 
 8. กำรแก้ไขปัญหำหนี้ภำคครัวเรือน และ Nano-Finance 
 9. กำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ทั้งในเรื่องของคุณภำพกำรสอนของครู หนี้สินครู 

คุณภำพของนักเรียน หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ระบบกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน 
 10. กำรดูแลประชำชนเรื่องท่ีอยู่อำศัย 
 11. กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556 – 2560) 

1. ผนึกก ำลังทุกภำคส่วนเพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน 
2. กำรจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชำยแดน 
3. เสริมสร้ำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำชุมชน กำรจัดกำรโดยสันติวิธี 
4. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคง 
5. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
6. กำรบริหำรจัดกำรที่มีเอกภำพและประสิทธิภำพ 

 9) ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
  1. กำรเตรียมพร้อมของทุกภำคส่วนให้พร้อมเผชิญกับภำวะไม่ปกติ 
   2. กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและศักยภำพให้คน ชุมชน และสังคม 
  3. กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
  4. กำรผนึกก ำลังและบูรณำกำรแผนในทุกระดับ 
  5. กำรบริหำรจัดกำรที่มีเอกภำพและประสิทธิภำพ 

 10) นโยบาย Thailand 4.0 
  กำรพัฒนำประเทศจำกเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  

 1. มีควำมสร้ำงสรรค์  
 2. มีนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้สูง  
 3. มีกำรวิจัยและพัฒนำที่มีคุณภำพน่ำเชื่อถือ  
 4. มีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5. สำมำรถช่วยลดควำมเหลือมล้ ำในด้ำนรำยได้ของประชำกร 
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 11) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจ าปี              
พ.ศ. 2561 - 2564 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ประตูกำรค้ำสำกล โดดเด่นวัฒนธรรมล้ำนนำ สินค้ำเกษตรปลอดภัย ประชำชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สำกล ให้มีกำร
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 
 2. ส่งเสริมพัฒนำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคเกษตร อุตสำหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
 3. พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อำรยธรรมแห่งล้ำนนำตะวันออก ด ำรงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภำพ 
 4. อนุรักษ์ พัฒนำ และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำม
สมบูรณ์ ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 12) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ
ต่ำงประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภำพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำและสนับสนุนกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ำนศำสนำศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภำพ เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพลังงำนโดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
  
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดเชียงราย 

 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
พบว่ำจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สำมำรถสรุปรำยละเอียดได้ ดังนี้ 

 1) จุดแข็ง (Strength) 
 1. จุดภูมิศำสตร์ ท ำเล ที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลำงเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเส้นทำงคมนำคมสะดวก 
ทั้งทำงน้ ำ ทำงบก และทำงอำกำศ 
 2. มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถพัฒนำเป็นกำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มประเภทMICE  กำร
ท่องเที่ยวกีฬำและผจญภัย กำรท่องเที่ยวเพ่ือสุขภำพ และกำรท่องเที่ยวแบบพ ำนักระยะยำวซึ่งสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้กับกำรท่องเที่ยวของจังหวัด  
 2. ทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ส่งผลให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์
ป่ำ เป็นที่น่ำสนใจของนักท่องเที่ยว 
 3. พ้ืนที่กำรเกษตรที่อุดมสมบูรณ์  สำมำรถผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ อำทิ ข้ำวหอมมะลิ 
กำแฟ ชำ ล ำไย ลิ้นจี่ สับปะรดภูแล สับปะรดนำงแล ปลำนิล ส้มโอเวียงแก่น ข้ำวเหนียวเขี้ยวงู และโคขุน 
 4. ที่ตั้ง มีภูมิประเทศและภูมิภำคที่น่ำอยู่ มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติที่มีชื่อเสียง รวมทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ สำมำรถเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม
ท่องเที่ยว GMS และกลุ่ม ASEAN +6,+3 
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 5. มีสถำบันกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำครัฐและเอกชนทุกระดับท ำให้ประชำกรได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำท่ีทั่วถึง สถำบันศึกษำมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำของจังหวัด 
 6. ปรำชญ์ชำวบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย สำมำรถใช้เป็นต้นแบบควำมรู้และแนวทำง
ในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 7. สถำนบริกำรด้ำนสุขภำพที่ได้มำตรฐำน มี โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลเอกชน สถำนบริกำรใน
ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดจนภูมิปัญญำและกำรแพทย์ทำงเลือก 
 8. ต้นทุนด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและชำติพันธุ์ เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีควำมหลำกหลำยด้ำน
ภูมิปัญญำทำงศิลปะ เป็นเมืองศิลปิน 
 9. สินค้ำผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้ำวิสำหกิจชุมชนที่มีคุณภำพและเป็นเอกลักษณ์ ที่มีศักยภำพ และ
เป็นโอกำสในกำรสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
 10. ภำคประชำสังคมและประชำชนมีกำรรวมกลุ่มและกำรมีส่วนรวมในกิจกรรมด้ำนสังคม
ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำและประเพณีท้องถิ่นร่วมกันท ำให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 11. มีหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่ มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบูรณำกำร กำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 12. มีพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำเป็นล ำดับต้นๆของภำคเหนือ  
 2) จุดอ่อน (Weakness) 
 1. มีพ้ืนที่ชลประทำนน้อย ในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตแหล่งน้ ำมีมูลค่ำสูง  ท ำให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขำด
แคลนน้ ำในฤดูแล้ง 
 2. ทรัพยำกรดินเริ่มเสื่อมโทรมจำกกำรใช้สำรเคมีจำกระบบกำรเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่ไม่ถูกต้อง กำร
เผำก่อนและหลังกำรเก็บเก่ียว ส่งผลต่อปัญหำหมอกควัน ปัญหำกำรปนเปื้อนทำงสำรเคมี 
 3. ประชำกรส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ซึ่งรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดเชียงรำยต่ ำที่สุดของ
ประเทศ ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในภำคเกษตร เกษตรกรขำดเอกสำรสิทธิ์ที่ดินท ำกินรำยได้เฉลี่ยต่อคนต่ ำกว่ำ
รำยได้เฉลี่ยของประเทศ ท ำกำรเกษตรแบบขำดกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิต 
 4. ผู้ประกอบ SME มีศักยภำพไม่ เพียงพอในกำรเชื่อมโยงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ 
 5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติมีข้อจ ำกัดไม่สำมำรถเที่ยวได้ตลอดปข (low season) ท ำให้ท่องเที่ยว
ไม่ต่อเนื่อง 
 6. ประชำชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค และขำดกำรป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภำพ ส่งผลต่อ
ปัญหำสุขภำวะ 
 7. ภำคธุรกิจและภำคเอกชน ขำดแคลนแรงงำนระดับล่ำง มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนในจังหวัดไปสู่
จังหวัดอ่ืน 
 8. ประชำชนขำดองค์ควำมรู้ในกำรรับมือกับภัยพิบัติ 
 9. ปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหำขยะ ปัญหำน้ ำเสีย และ มลพิษทำงอำกำศ 
 10. สภำพภูมิศำสตร์มีแนวชำยแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำนทั้งทำงบกและทำงน้ ำเป็นอุปสรรคต่อ
กำรป้องกันปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 
 11. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมของกลุ่มชำติพันธุ์ยังได้รับกำรช่วยเหลือ ดูแลน้อย 
 12. ควำมเจริญของเมืองท ำให้เกิดประชำกรแฝง ท ำให้เกิดปัญหำทำงสังคม 
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 ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
      พบว่ำโอกำสหรือทิศทำงกำรพัฒนำและข้อจ ำกัด ที่ เป็นปัญหำหรืออุปสรรค สำมำรถสรุป

รำยละเอียดได ้ดังนี้ 
 1) โอกาส (Opportunities) 
 1. เป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ – ใต้ ตำมกรอบควำมร่วมมือ GMS ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
จังหวัดเพ่ือกำรเชื่อมโยงกับประเทศต่ำง ๆ 
 2. กำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวงเชียงรำย เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของจ ำนวนผู้โดยสำร 
จ ำนวนสำยกำรบิน และปริมำณกำรบินที่เพิ่มขึ้น 
 3. รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน โดยให้มีกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงรำย ส่งให้เกิดมูลค่ำทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวในจ ำนวนมำกขึ้น 
 4. มีกำรพัฒนำรถไฟรำงคู่ เด่นชัย – เชียงรำย – เชียงของ มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ท ำให้ต่อไปเป็น
เมืองสถำนีขนส่งระบบรำง   
 5. เหตุกำรณ์ทีมหมูป่ำอะคำเดมี่ติดถ้ ำหลวงขุนน้ ำนำงนอน ท ำให้มีกำรพัฒนำถ้ ำหลวงฯ ให้ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ และมีรูปปั้นของจ่ำแซม (สมำนกุนัน) และมีภำพวำด “The Heroes” จูงใจ ให้
นักท่องเที่ยวมำเที่ยวจังหวัดเชียงรำยเพิ่มข้ึน  
 จำกเหตุกำรณ์กำรดังกล่ำวส่งผลให้มีโครงกำรพัฒนำหลวงขุนน้ ำนำงนอน ได้แก่  
  5.1 แผนแม่บทกำรพัฒนำและศักยภำพกำรท่องเที่ยวถ้ ำหลวง-ขุนน้ ำนำงนอน 
  5.2 กำรวิจัยกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่เชื่อมโยงถ้ ำหลวง-ขุนน้ ำนำงนอน 
  5.3 กำรวิจัยกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรท่องเที่ยวถ้ ำ
หลวง-ขุนน้ ำนำงนอน 

5.4  กำรศึกษำออกแบบกำรพัฒนำถ้ ำหลวง-ขุนน้ ำนำงนอน 
 6. รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรคมนำคมขนส่งและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ ท ำให้ภำคเกษตรและบริกำรสำมำรถมีช่องทำงในกำรเพ่ิมมูลค่ำ 
 7. ภำครัฐและเอกชนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับนำนำชำติ  ส่งผลให้จังหวัดมีนักลงทุนทำง
กำรศึกษำมำลงทุนและประชำชนในจังหวัดได้เรียนระดับนำนำชำติ 
 8. รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมด้ำนสังคมโดยได้มีสนับสนุนสร้ำงค่ำนิยมในคนไทยปลูกจิตส ำนึก และ
ภูมิใจด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ 
 9. รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ได้แก่ ประยุกต์ใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
และนโยบำยประชำรัฐ รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ เกษตรกรรม (โซนนิ่งกำร
เกษตรกรรม) 
 10. รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทน เพ่ือลดภำวกำรณ์ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก  
 11. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอำหำรเพ่ือสุขภำพ ท ำให้จังหวัดมุ่งไปสู่เมืองเกษตรปลอดภัย เมือง
อำหำรปลอดภัย 
 12. รัฐบำลมีนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชำยแดนเน้นหนักในด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ปัญหำกำรลักลอบหลบหนีเข้ำเมือง และกำรจัด
ระเบียบสังคม 
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 2) ข้อจ ากัด (Threats) 
 1. กำรน ำสินค้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนเข้ำมำแข่งขันกับผู้ประกอบกำรท้องถิ่น โดยเฉพำะพืชผัก 
ผลไม้เมืองหนำว เป็นอุปสรรคต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัด 
 2. กฎระเบียบทำงค้ำ กำรขนส่งใน GMS ในประเทศ GMS มีข้อจ ำกัดบำงประกำร ท ำให้เสีย
ดุลกำรค้ำ 
 3. กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรของประเทศคู่ค้ำในตลำดกำรค้ำโลก มี
มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่ไม่ใช่ภำษี 
 4. เกิดกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝขมืออย่ำงเสรีตำมกรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ส่งผลให้
ทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีคุณค่ำเคลื่อนย้ำย เข้ำ-ออก ภำยในประเทศ 
 5. ปัญหำด้ำนสังคมและควำมมั่นคงที่เกิดจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ 
แรงงำนต่ำงด้ำวอำชญำกรรมข้ำมชำติ และกำรลับลอบเข้ำเมืองของคนไร้รัฐ ปัญหำคนขอทำน/คนไร้ที่พ่ึง 
 6. ภำครัฐมีเพ่ิมภำระค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำพยำบำลชำวต่ำงด้ำวเพ่ิมขึ้น เกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติ
ซ้ ำควำมไม่ปลอดภัยด้ำนอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
 7. ปัญหำเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหำภำวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชำติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย 
ดินถล่ม ภัยหนำว หมอกควันไฟป่ำ  
 8. ผลกระทบจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมปัญหำมลพิษได้ เช่น ปัญหำหมอกควัน
ข้ำมแดน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สำรเคมีอันตรำย สำรเคมีทำงกำรเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้ำเกษตรจำกจีน 
 9. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภัยธรรมชำติ ปัญหำภัยแล้ง/ควำมแห้งแล้ง เกิดขึ้นต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยขึ้น ส่งผลกระทบถึงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมเสียหำย 
ปริมำณน้ ำต้นที่เข้ำระบบชลประทำนลดลง 
 10. ภำวะคุกคำมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและลดปริมำณลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ท ำให้กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ที่ดิน 
 11. ภำวะคุกคำมของระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำควำมสมดุลระหว่ำง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท ำให้มีกำรดึงเอำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไปใช้โดยไม่ค ำนึงถึง
ผลกระทบ  ท ำให้ทรัพยำกรเกิดควำมเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ หน่วยงำนต้องมีภำระในกำรแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 1) จุดแข็งภายในองค์กร + โอกาสภายนอก 

- เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS 
- เมืองชำยแดนและมีกำรพัฒนำให้เมืองสถำนีขนส่งระบบรำง  
- เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพระดับโลก (ข้ำวหอมมะลิ กำแฟ ชำ) และเป็นแหล่งผลิตสินค้ำ

เฉพำะ (สับปะรดนำงแล สับปะรดภูแล ข้ำวเหนียวเขี้ยวงู และ ส้มโอเวียงแก่น) 
- เป็นเมืองที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มประเภทMICE  กำรท่องเที่ยวกีฬำและผจญภัย 

กำรท่องเที่ยวเพื่อสุขภำพ และกำรท่องเที่ยวแบบพ ำนักระยะยำว 
- เป็นเมืองศิลปิน 
 -เป็นเมืองที่มีคนทั่วโลกรู้จักและให้ควำมสนใจจำกเหตุกำรณ์ทีมหมูป่ำอะคำเดมี่ติดถ้ ำหลวงขุนน้ ำ

นำงนอน 
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 -เป็นเมืองที่สำมำรถพัฒนำกำรท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำรต่อเนื่องให้มีคุณภำพสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมอย่ำงยั่งยืน และกระจำยประโยชน์อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มี
ศักยภำพสูงด้วยภูมิปัญญำและนวัตกรรม 

- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศำสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่ม อนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 

- เป็นเมืองที่น่ำอยู่ Green city และ food safety 
- ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และกำร

ท่องเที่ยวในพื้นที ่
-เป็นศูนย์กลำงปลูกยำงพำรำของภำคเหนือ โดยมีตลำดส ำคัญในประเทศจีน  

 2) จุดแข็งภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก 
- ส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน และกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6 เพ่ือก ำหนด
มำตรกำรสังคม เศรษฐกิจ ควำมมั่นคง และสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล และบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตร  
ตำมเขตเศรษฐกิจ (Zoning) 

- ส่งเสริมมำตรฐำนฝขมือแรงงำน และพัฒนำมำตรฐำนแรงงำนระดับฝขมือ (Skill labour) 
- สร้ำงมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกรแฝง แรงงำนและผู้ติดตำมเพ่ือ

ป้องกันปัญหำสังคม 
- ส่งเสริมมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์ และคุณภำพสินค้ำ OTOP สู่สำกลและ GMS 
 
 3) จุดอ่อนภายในองค์กร + โอกาสภายนอก 

- บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรผลิต ให้มีประสิทธิภำพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (น้ ำ ดิน พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ คน เทคโนโลยี ฯลฯ) 

- พัฒนำผู้ประกอบกำรและเสริมสร้ำงเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ 
- ส่งเสริมให้มีกำรท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังปขและสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
- ส่งเสริมกำรท ำของเสียให้เป็นของดีและมีมูลค่ำเพ่ิม 
- พัฒนำระบบสร้ำงสุขภำพภำคประชำชน 
- กำรบริหำรจัดกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน 
- ส่งเสริมมำตรกำรน ำเข้ำแรงงำนระดับล่ำงตำมกฎหมำยพัฒนำส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนกำรใช้

แรงงำน 
- อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพ้ืนที่ป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด ำริ 
- พัฒนำระบบรับมือภัยพิบัติทุกภำคส่วน 

 4) จุดอ่อนภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก 
- ส่งเสริมกำรวำงแผนกำรผลิตสินค้ำตำมเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมกำรผลิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่ 
- ส่งเสริมกำรพัฒนำประสิทธิภำพสถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำร 
- ส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต 
3) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ (Positioning) 

 แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญของจังหวัดเชียงรำย มี 4 ด้ำน ดังนี้ 
 1. เมืองการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงโลจิกติกส์ระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS+6 และ AEC  
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 จังหวัดเชียงรำยมีที่ท ำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศ GMS 
และ AC เป็นจังหวัดชำยแดนที่เป็นประตูสู่กำรค้ำ กำรลงทุนกำรท่องเที่ยว และ Logistics สู่ประเทศ สปป.
ลำว ประเทศพม่ำ และประเทศจีน ตอนใต้  
 นโยบำยรัฐบำลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ เมืองสถำนีขนส่งระบบรำง 
รวมทั้งสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน GMS และ ASEAN+6 ตำมกรอบควำมร่วมมือทำงด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรมกำรค้ำ  กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโอกำสในกำรสนับสนุนจำก
ภำครัฐและเอกชน   
 2. เมอืงเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย  
 จังหวัดเชียงรำยมีพ้ืนที่กำรเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อกำรเป็นแหล่งพัฒนำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
สำมำรถผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญของภำคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพำะถิ่นที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
ระดับสำกลเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคระดับบน เช่น  ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวเหนียวเขี้ยวงู  ชำ กำแฟ สับปะรดภู
แล สับปะรดนำงแล  ล ำไย ลิ้นจี่  ส้มโอเวียงแก่น ปลำนิล และโคเนื้อ  
 3. เมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและเชื่อมโยงสู่ GMS และ AEC  
 จังหวัดเชียงรำยมีที่ตั้งภูมิประเทศ และภูมิอำกำศที่น่ำอยู่ มีทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติที่มีชื่อเสียง ได้แก่  
   3.1. กำรท่องเที่ยวเพ่ือสุขภำพ และสปำ เช่น น้ ำพุร้อนในพ้ืนที่อ ำเภอแม่จัน อ ำเภอเมือง อ ำเภอ
เวียงป่ำเป้ำ และมีธุรกิจ สปำของเอกชนที่มีชื่อเสียงหลำยแห่งในพ้ืนที่  
  3.2 กำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชำติพันธุ์ เช่น โบรำณสถำน  อ ำเภอเชียง
แสนวัดพระแก้ว หมู่บ้ำนศิลปิน บ้ำนด ำ วัดพระธำตุดอยตุง วัดร่องขุ่น หมู่บ้ำนชนเผ่ำซึ่งอำศัยอยู่แบบดั้งเดิม 
  3.3 กำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ เช่น หมู่บ้ ำนท่องเที่ยวชุมชน และ หมู่บ้ำนท่องเที่ยว OTOP                 
ที่หลำกหลำย กำรล่องแพ อุทยำนแห่งชำติภูชี้ฟ้ำ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ล่องเรือในล ำน้ ำกก/รวมทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงเลือกใหม่ อำทิ สนำมกอล์ฟหลำยสนำมในพ้ืนที่  ซึ่งมีควำมพร้อมและเป็นที่นิยมของชำวไทย
และต่ำงชำติ นอกจำกนั้นสำมำรถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (GMS) เช่น กำร
ท่องเที่ยวตำมเส้นทำง R3A,R3B และกำรท่องเที่ยวล ำน้ ำโขง เป็นต้น 
 3.4 กำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่มประเภทMICE  กำรท่องเที่ยวกีฬำและผจญภัย กำรท่องเที่ยวเพ่ือ
สุขภำพ และกำรท่องเที่ยวแบบพ ำนักระยะยำว  
 4.เมืองน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 จังหวัดเชียงรำยเป็นเมืองที่มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์  มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ดี 
สังคมเข้มแข็ง มีควำมสงบ  สะอำด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดี วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่
ดี มีควำมสุข  มีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีกำรสืบทอดรักษำและปรับใช้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนำต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมำะสม น ำมำใช้ประโยชน์กับกำรผลิตและวิถีชีวิตควำม
เป็นอยู่ของชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพพ้ืนฐำนของจังหวัด กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม กำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำจังหวัดที่ส ำคัญ กำรผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนแบบมีส่วนร่วม จังหวัด
ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นกำรกำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ว่ำ “ เชียงรายเมืองแห่ง
ความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

 
 
 



2-20 
 

2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย (ในช่วงระยะเวลาของแผน) 
 

 
จำกก ำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัด จึงได้มีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ 4 ประกำร ประกอบด้วย  
1. เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ 

กำรลงทุน บริกำร    โลจิสติกส์ กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน + 
6 และ GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น โดยกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำเป็นแนวทำงหลัก
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรสร้ำงคน สังคมที่มีคุณภำพ 

3. เพ่ือสร้ำงสมดุลของระบบนิเวศและกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมสุขอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภำพ 

4. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพ้ืนที่ปกติและแนวชำยแดน 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

 

เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
 
1. เพื่อสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน บริกำร    
โลจิสติกส์ กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน + 6 และ GMS 
2. เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น โดยกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำเป็นแนวทำงหลักในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ในกำรสร้ำงคน สังคมที่มีคุณภำพ 
3. เพื่อสร้ำงสมดุลของระบบนิเวศและกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ เพื่ อให้ประชำชนมีควำมสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
คุณภำพ 
4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่ปกติและแนวชำยแดน 
 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 2 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 5 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 6 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการค้า             
การลงทุน                   
และบริการ     
โลจิสติกส์ 
เชื่อมโยง              
กลุ่มจังหวัด                 
กลุ่มอาเซียน+6  
และ GMS   

การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

การด ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
การท่องเที่ยว   
เชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ      
และเชิงสุขภาพ  
 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพ่ือให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข  
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม     
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม                
ให้ด ารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน  
 

การรักษาความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
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จำกวิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์ของจังหวัดที่ก ำหนดขึ้น สำมำรถแบ่งประเด็นกำรพัฒนำดังนี้  
1. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนและบริกำรโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัดกลุ่มอำเซียน + 6 และ GMS 
2. กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ มำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ   
4 . กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 
6. กำรรักษำควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 “เชียงรายเมืองแห่งความสุข 
สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

วิสัยทัศน์ จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน                  
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบริกำรโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS   

เป้าหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน บริกำร โลจิสติกส์  
   กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน + 6 และ GMS 
2. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น โดยกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำเป็นแนวทำงหลักในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำร
สร้ำงคน สังคมท่ีมีคุณภำพ 
3. เพ่ือสร้ำงสมดุลของระบบนิเวศและกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภำพ 
4. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพื้นท่ีปกติและแนวชำยแดน 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3  กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2  กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ 
มำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพ
ชีวิตเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 6 กำรรักษำควำมมั่นคง และควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



2-23 
 

 
1) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 สู่

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 ส ำหรับกรอบในกำรก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดเชียงรำย ทั้ง 6 ประเด็นนั้น สอดคล้องกับ
กำรกับก ำหนดกรอบของวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว 20 ปข (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนำ 
ฯฉบับที่ 12 ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ควำมมั่นคง  รักษำควำมมั่นคง และควำมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

2. ยุทธศาสต์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยำ่งยั่งยืน 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และระบบโลจิสติกส์  
กำรพัฒนำภูมภิำค เมือง และพื้นท่ี
พิเศษ  
กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน 
และภมูิภำค 
 
 

กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนและ
บริกำรโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอำเซยีน + 6 และ GMS  
สอดคล้องกับกำรยุทธศำสตร์ที่  
 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ   
กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร
คุณภำพ มำตรฐำนสำกล และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  
 

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุน
มนุษย์  
 

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
คุณภำพชีวิตเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม 
 

กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อม
ล้ ำในสังคม 
 

 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตร
คุณภำพ มำตรฐำนสำกล และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
คุณภำพชีวิตเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภารรัฐ 

กำรเพิ่มประสิทธิและ 
ธรรมำภิบำลในภำครัฐ 

รักษำควำมมั่นคง และควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
และอยู่ในทุกประเด็นกำรพัฒนำ  

 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
วัฒนธรรม 
เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำ 
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ภำพท่ี 18 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปข และยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯฉบับท่ี 12 สู่แผนพัฒนำจังหวัดเชียงรำย 

                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภารรัฐ 

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี12 

การเพิ่มประสทิธิและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ความมั่นคง การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การเสริมสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมภิาค  

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่พิเศษ  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และวัฒนธรรม  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส ์ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  
การลงทุน   และบริการ    โลจิสติกส์ เช่ือมโยง    

กลุ่มจังหวัด   กลุ่มอาเซียน+6  และ GMS 

การส่งเสริมการผลิตสนิค้า
เกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการท่องเทีย่ว   เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ      

และเชิงสุขภาพ 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

การรักษาความม่ันคง 
และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
คุณภาพชีวติเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
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 3) กรอบแนวคิดในก าหนดแผนงานโครงการในแผนปฏิบตัิการประจ าปี  

  ส ำหรับกรอบแนวคิดในก ำหนดแผนงำนโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปขนั้นเป็นไปตำมไปตำม
ประเด็นกำรพัฒนำภำคเหนือ ได้แก่  

1. กำรพัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุ่มชำติพันธุ์ 
2. กำรพัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ  
3. พัฒนำยกระดับกำรท่องเที่ยวคุณภำพและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ (MICE/กีฬำและผจญภัย/ 

สุขภำพ/พำนักระยะยำว)  
4.  กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจชำยแดน   
5. กำรพัฒนำเมืองหลัก เมืองชำยแดนและ เมืองสถำนีขนส่งระบบรำง   
6. กำรพัฒนำฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์  
7.  กำรพัฒนำทักษะฝขมือแรงงำนภำคบริกำร   
8. กำรพัฒนำผู้สูงอำยุ   
9. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ซึ่งเป็นป่ำต้นน้ำ  
10. พัฒนำกำรบริกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบในลุ่มน้ ำหลักของภำค   
11. กำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน 
 โดยมีนโยบำยเชิงพ้ืนที่ได้แก่ เชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำนกำร

บริหำรจัดกำรน้ ำเชิงบูรณำกำร กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในเชิงระบบ  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุ และกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ และศักยภำพของจังหวัด ได้แก่
กำรเกษตร (ข้ำว ชำ กำแฟ ส้มโอ สับปะรด โคขุน ปลำนิล  กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชำติ สุขภำพ 
และชนเผ่ำ กำรท่องเที่ยวเชี่ยมโยง และกำรค้ำชำยแดนเป็นปัจจัยก ำหนดแผนงำนโครงกำร อีกทั้งเป็นไปตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด และกำรก ำหนดPositioning ของจังหวัดเชียงรำย   
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ภาพที่ 19 กรอบแนวคดิ

นโยบายเชิงพ้ืนที่ 
1.เชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน 

2.กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเชิงบูรณำกำร 

3.กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

4.เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำย ุ

5.กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำหมอกควันและไฟป่ำ 

  

ประเด็นการพัฒนาภาคเหนือที่สอดคล้องกับ
จังหวัดเชียงราย 

1.พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุม่
ชำติพันธ์ุ  
2.พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ  
3.พัฒนำยกระดับกำรท่องเที่ยวคณุภำพและ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ (MICE/กีฬำและผจญภยั/
สุขภำพ/พำนักระยะยำว)  
4.พัฒนำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชำยแดน  
5. กำรพัฒนำเมืองหลัก เมืองชำยแดนและ เมือง
สถำนีขนส่งระบบรำง  
6. พัฒนำฐำนกำรผลติสินคำ้เกษตรอินทรีย์  
7. กำรพัฒนำทักษะฝขมือแรงงำนภำคบริกำร  
8. กำรพัฒนำผู้สูงอำยุ  
9.ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ซึ่งเป็นป่ำต้นน้ำ 
10. พัฒนำกำรบริกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบใน
ลุ่มน้ำหลักของภำค  
11. กำรบริหำรจดักำรแกไ้ขปัญหำหมอกควัน 

 

แผนงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ

จังหวัดเชียงราย  

เป้าหมายการพัฒนา“ 

 เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”  
ประเด็นการพัฒนา 
1. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทุนและบริกำรโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดกลุม่
อำเซียน + 6 และ GMS 
2. กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคณุภำพ 
มำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
3. กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมลำ้นนำ เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ   
4 . กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพื่อให้
ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตลิะสิ่งแวดล้อมใหด้ ำรง
ควำมสมบรูณ์อย่ำงยั่งยืน 
6. กำรรักษำควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 Positioning 
1.เมืองการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงโลจิกติกส์
ระหว่างประเทศ 
2.เมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย 
3. เมืองท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและเชื่อมโยงสู่ 
GMS และ AEC 
4.เมืองน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ศักยภาพของจังหวัด 

1.กำรเกษตร (ข้ำว ชำ กำแฟ ส้มโอ สับปะรด โคขุน ปลำนลิ 

2.กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชำติ สุขภำพ และชนเผำ่ กำร
ท่องเที่ยวเชี่ยมโยง 

3.กำรค้ำชำยแดน 
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 4)  ความสอดคล้องของประเด็นการพัฒนาและแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ประเด็นกำรพัฒนำ แผนงำน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนและบริกำร โลจิสติกส์ เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS   

1. เพิ่มมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนและผำ่นแดน และผลติภณัฑ์ OTOP 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลติสินคำ้เกษตร
คุณภำพ มำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  

2. เพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรส ำคญัของจังหวัด  

3.เพิ่มสัดส่วนสินคำ้เกษตรที่ได้คณุภำพ มำตรฐำนสำกลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภำพ  
  

4. เพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว  

5. เพิ่มจ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภำพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยแ์ละ
คุณภำพชีวิตเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข  

6. แก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

7. แก้ไขปัญหำสังคม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมใหด้ ำรงควำมสมบรูณแ์ละยั่งยืน  
  
  

8. พื้นที่ป่ำไม้และแกไ้ขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9. เพิ่มประสิทธิภำพกำรแกไ้ขปัญหำขยะ 

10. เพิ่มประสิทธิภำพกำรแก้ไขปญัหำไฟป่ำและหมอกควัน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคง และควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

11. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ สร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้
มั่นคง ปลอดภัยยำเสพตดิด้วยกลไกและกระบวนกำรของประชำรัฐ 
และ ลดปัญหำอำชญำกรรมและปญัหำสังคม 
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2.3 ตัวชี้วัดความส าเรจ็ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
วิสัยทัศน์ : เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล 
เป้าหมายการพัฒนา/วัตถุประสงค์ (Objective) 

เป้าหมายการพัฒนา  ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
1.เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิ
สติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน + 6 และ GMS 
 

1. อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมขึ้น 
4.81% ต่อปี 
 

4.81% 
ค่าเฉลี่ย(ปี2554-2557) 

4.81 5.04 5.28 5.53 5.53 

2. อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยต่อหัว
เพ่ิมขึ้น 7.90 % ต่อปี 
 

7.90% 4.4 8.3 8.1 7.9 7.9 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้นโดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
หลักการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน
สังคมที่มีคุณภาพ 
 

1. สัดส่วนคนจนที่ลดลงเหลือ 18% ในปี
2564 
 

26.83% 
 

24 22 20 18 18 

2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 7.6 
ปี ในปี2564 

7.3 ปี 
(ปี2559) 

7.3 7.4 7.5 7.6 7.6 

3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและ
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้
ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
คุณภาพ 

1. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 45 ในปี 
2564 

44.32 44.49 44.66 44.83 45 45 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่ได้รับการจัดการ 

50 30 35 50 55 55 

3. จ านวนผู้ประสบภัยพิบัติในพ้ืนที่
ประกาศเขตภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

100% 100% 70% 30% 100% 100% 
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เป้าหมายการพัฒนา  ตัวชี้วัด / เป้าหมายรวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติ
และแนวชายแดน 

ร้อยละการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีอาญา 3 
กลุ่มเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 75 ในปี 2564 

63 
ค่าเฉลี่ย (ปี255-2558) 

66 69 72 75 75 
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2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  :การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value Chain : Product Champion: การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 

 
โครงการพื้นฐานทางการค้า การลงทุน 

          การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหาร             
              จัดการ การพัฒนาผู้ประกอบการและ

บุคลากร 

        พัฒนาด้านการตลาดและ  
         ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

-การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการ
บริโภคสินค้าจากการค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดน 
-การพัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณ
การน าเข้าและการส่งออก (Trade & 
Market Intelligence) ที่เป็นการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดน 
-เงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
-อัตราการแลกเปลี่ยน 
-การท าประกันภัย 
-การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E – Commerce)  
-โครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องลงทุน  
 

-การพัฒนาระบบการการค้า และระบบส่ังซื้อสินค้าจากผู้ผลิต (Sourcing System)  
-การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่าง ๆ 
- มีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนที่เป็นธรรม 
-เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประกอบการเพื่อรองรับการขยายการค้า 
การลงทุน การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน  
-การส่งเสริมและการ พัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ  
-การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี (Technology) นวัตกรรมต่าง ๆ  
(Innovation) มาใช้ในด้านการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ 
(Demand Driven) และเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านสินค้าและบริการ (Value Creation)  
-การพัฒนาและการสร้างต้นแบบนักธุรกิจโดยเพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจสตาร์ทอัพ นักการค้า
มืออาชีพ / นักธุรกิจท้องถิ่นมืออาชีพ 
-การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ที่เหมาะสมและบริหารจัดการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารด้านโลจิสติกส์  ต้นทุนการขนส่ง การกระจาย
สินค้า 
  การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
-การบริหารจัดการด้านศุลกากร รวมทั้งการพัฒนาหน่วยให้บริการที่มีประสิทธิภาพ (เช่น
การค้าผ่านแดน ส่งออก/น าเข้า เป็นต้น) 
-ความร่วมมือจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและ GMS เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบคมนาคม
ขนส่งทางน้ า/ทางบกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (การท า MOU) 
-ผลักดันและแก้ปัญหาทางด้านการค้า ละการขนส่งสินค้าร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน และ GMS 

- การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
ทั้งในและต่างประเทศ  
    1.ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ 
(Marketing Online) 
    2.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการตลาด 
(Digital Marketing) 
 - การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายทั้งในและต่างประเทศ  
     1. แสดงและจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
     2. Road Show สินค้าและบริการ 
- ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า (Brand) 
และส่งเสริมการค้าบริการ (Trade in 
Services)  
- ส่งเสริมให้นักธุรกิจไปลงทุน/ร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ (Local to Global) 
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ประเด็นการพัฒนาที ่1  : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 

 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดประเด็น                

การพัฒนา 

 ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2561-
2565 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุนและบริการ โลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ GMS   

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้า
ชายแดนและผ่านแดน 

มูลค่าการค้าชายแดน
เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี 

5 5 5 5 5 5 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบโลจสิติกส ์
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  + 6 และ GMS                      
2. ส่งเสรมิความร่วมมือการค้าชายแดน
ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรี
ทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 
และ GMS 

2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
เพิ่มขึ้น 12 % ต่อป ี

12 12 12 12 12 12 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภณัฑ์
สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพ่ิมมูลค่า
การแข่งขัน 

3. เพื่อเพิ่มจ านวนนิติ
บุคคล 
 

จ านวนนิติบุคคล 
(หจก./บริษัท)                                    

10 10 10 10 10 10 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภณัฑ์
สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพ่ิมมูลค่า
การแข่งขัน 
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สินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ของจังหวัดเชียงราย
โครงสร้างพื้นฐาน 

R&D

การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ

ลดต้นทุน

การพัฒนาเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

การแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

การพัฒนาระบบ
ตลาด

การจัดการสินค้า

- การใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

- การบริหารจัดการดิน 
และน้ า

- การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ปลอดภัย/ GAP/อินทรีย์

- พัฒนาแหล่งน้ าและ
   น ูท่ีเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตร

-งานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

- การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
การเกษตร (Zoning)

- พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี
การผลิต วิทยาการหลังการเก็บ
เก่ียว

- ลดของเสียในกระบวนการผลิต
ให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

- การผลิตพันธุ์พืช/พันธ์ุสัตว์
- ส่งเสริมการผลิตตาม
มาตรฐานปลอดภัย/GAP/
อินทรีย์/ PGS และ GFM  
(Good farming 
Management)

- ส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต

- จัดท าฐานข้อมูลการผลิต
สินค้าเกษตร

- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกร

- พัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันเกษตรกร

- พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

- ส่งเสริมการแปรรูปและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน 
อย /GMP/HACCP

/HALAL
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่
สินค้า GI 

- ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

- ส่งเสริมการสร้าง  
แบรนดแ์ละพัฒนา
บรรจุภัณ ์

- ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร

- ส่งเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธ์

- สนับสนุนการใช้ E-
commerce /digital
Marketing เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตร

 

- ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งจ าหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัย

- การพัฒนาระบบการ 
Logistic สินค้าเกษตร

                              
Value chain

         
               

                    
                     

                   
              
                 

สิน
ค้า

เก
ษต

รที่
ส า

คัญ
ขอ

งจ
ังห

วัด
เช

ียง
รา

ย
ประเด็นการพัฒนาท่ี   การส่งเสริมการผลติสินคา้เกษตรคุณภาพ  มาตรฐานสากล  และเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดประเด็น          

การพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.       
2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2            
การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.  มูลค่าผลผลิต
การเกษตรที่ส าคัญ
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าเพ่ิม 
ของสินค้าที่ได้รับการ
แปรรูป   

10 10 10 10 10 1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การ
จัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงของ
อาหาร  
3. ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และการพัฒนาระบบตลาด 

2.  ร้อยละของจ านวน
แปลง/ฟาร์มของสินค้า
เกษตรที่ส าคัญได้รับการ
รับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย ต่อ
จ านวนแปลง/ฟาร์มที่
ได้รับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือหน่วยงาน
ภายนอก 

ร้อยละของจ านวน
แปลง/ฟาร์มของสินค้า
เกษตรที่ส าคัญได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
ต่อจ านวนแปลง/ฟาร์ม
ที่ได้รับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือหน่วยงาน
ภายนอก  

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 

(เฉลี่ย 5 ปี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ) 
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Value Chain : Product Champion: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิเวศ และสุขภาพ  

พัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการ 

ท่องเท่ียว 

   พัฒนาคุณภาพแหล่ง 
       ท่องเท่ียว สินค้า  
       และบริการด้าน 
      การท่องเท่ียว  

    พัฒนาระบบ 
     บริหารจัดการ 
    การท่องเท่ียว 

   พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์  

และบุคลากร 

 

และบุคลากร 

    พัฒนาธุรกิจบริการ         
       การท่องเท่ียวและ 

      กิจกรรมการท่องเท่ียว 

พัฒนาการตลาด 
และ 

    การประชาสัมพันธ ์

ประเด็นการพัฒนาที่3 : การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

- พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
- การพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้าง พื้นฐาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกท 
- สนันสนุนการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง/ชุมชนให้
คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม/ประวัติศาตร์/
วิธีชุมชนสังคม 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมภายใน
และระหว่างจังหวัด 
- ฟื้นฟูปรับปรุง พัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆให้
เป็นที่ดึงดูด 
นอกเหนือจากแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก (เช่น 
อุทยาน น้ าพุร้อน เป็น
ต้น) 
 

- วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์
จากฐานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว/
โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน
ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
- ส่งเสริมและพัฒนาให้
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมนิเวศและ
สุขภาพ คงความเป็นอัต
ลักษณ์ของเชียงราย 
 - ยกระดับคุณภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้
ปลอดภัย เพียงพอ และมี
มาตรฐาน เช่น ห้องน้ า น้ า
ดื่มสาธารณะ ที่จอดรถ 
รองรับการท่องเที่ยวเพื่อ
คนทั้งมวล 
- พัฒนาสินค้าของฝาก
และของที่ระลึกที่เป็น
เอกลักษณ์ของเชียงราย 
  
 

- การท าการตลาดเชิงรุกผ่าน
สื่อสมัยใหม่ (Social 
Network) ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้
สร้างกระแสตลาดของ
กิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
- สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เช่น การเชื่อมโยง
ธุรกิจ การประชุม/แสดงสินค้า
ระดับนานาชาติ/กิจกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
การท าการตลาดกลุ่ม
ท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น Road 
Show, Fam Trip 
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม นิเวศ และสุขภาพ 
เชื่อมโยงกับชาติพันธุ์ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ 
Asean +6+3 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season 
เช่น จัด Event Festival 
 

 - การวางแผนและก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning) 
- การก าหนดขีด
ความสามารถในการรองรับ
นกท่องเที่ยว(Carrying 
Capacity) 
- บริหารจัดการฐานข้อมูล
วัฒนธรรมท้องถิ่นและจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
นิเวศและสุขภาพ 
 - การเชื่อมโยงเส้นทาง 
(routs) การท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและระหว่างจังหวัด 
รวมทั้งระหว่างประเทศ 
- การสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการสืบสาน
และร่วมน าเสนอวัฒนธรรม
ประเพณีของจังหวัด
เชียงราย 
 - สร้างความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

- พัฒนามาตรฐาน
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้น า
เที่ยวให้มีความรอบรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของเชียงรายและ
สามารถถ่ายทอดเป็น
ภาษาต่างประเทศได้หลาย
ภาษา 
- พัฒนาศักยภาพแรงงาน
วิชาชีพและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
- พัฒนาบุคลากร/การ
จัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ชุมชนและผูป้ระกอบการ
ด้านท่องเที่ยวธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม นิเวศและ
สุขภาพ 

- ส่งเสริมธุรกิจด้านสุขภาพ
ที่ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
- ส่งเสริมและพัฒนาให้
ธุรกิจที่พัก โฮมสเตย์ และ
โรงแรม ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
- ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มกีฬา-ผจญภัย  
- ส่งเสริมและน าเสนอ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม นิเวศและ
สุขภาพ ที่เป็นอัตลักษณ์
ของเชียงราย 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ   
 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดประเด็น          

การพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย พ ศ  561- 565 

กลยุทธ์ 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.       
2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3           
การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพ่ิมมลูค่า
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

1. เพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยว  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว  

10 10 10 10 10 10 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพเกิดการ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS 
และ ASEAN +6,+3 

2. เพื่อเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่องเที่ยว 
(FIT) 

8 8 8 8 8 8 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง 
Low Season พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่
สากล 

 3. เพื่อเพิ่มจ านวน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น  แหล่ง/ ต่อปี 

2 2 2 2 2 10 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่า 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 4. เพื่อเพิ่มจ านวน
กิจกรรมที่ส่งเสริม สืบ
สาน และสร้างสรรค์
เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

จ านวนกิจกรรมได้รับ
การส่งเสริม สืบสาน
และสร้างสรรค์ เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
กิจกรรม/ต่อป ี

2 2 2 2 2 2 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่า 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2. สร้างเครือข่ายการท างานด้านสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน
และสังคม 
4. สนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
 

กลางทาง ปลายทาง 

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม  
 

1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 
2. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
3. ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และส่งเสริม
ทักษะฝีมือแรงงาน 
4. สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือ
ประชาชน 
5. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
  

ต้นทาง 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงรายแบบครบวงจร 
2. สังคมคุณธรรม สังคมเอ้ืออาทร 
3. Smart Service เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การสร้างรายได้ให้ประชาชน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

สร้างโอกาสการเรียนรุ้และพัฒนาสังคม 
 

กลางทาง ต้นทาง 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย พ ศ  561- 565 
กลยุทธ์ พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

ประเด็นการ
พัฒนา ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพ่ือให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 
  
  
  
  

1 . เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

25 25 25 25 25 25 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงราย
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 . เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รองรับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

สัดส่วนผู้เรียนระหว่างสายสามัญ
ต่อสายอาชีพ 

60:40 60  :40  60  :40  60  :40  60  :40  40:60 พัฒนาคุณภาพและการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

3 . เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของแรงงานที่เข้าประเมิน
ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
คุณภาพวิชาชีพ 

80 80 80 80 80 80 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
อาชีพ 

4 . เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม และลดความ
เหลื่อมล้ า 
  
  
 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมได้รับบริการ 

80 85 90 95 100 100 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทุก
กลุ่มวัย 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าแผนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติของจังหวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนามาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างท างานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ ์
7. ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษา
หน้าดินและป้องกันการตื นเขินของล าน  าและแหล่งน  า 
8. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงพอเพียงทั่วถึง
และสมดลุ 
9. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตั้งรับ  ป้องกัน  อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

1. ส่งเสริมการการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
3. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะ 
4. พัฒนาโครงข่ายส่งน  าและกระจายน  าอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอก
ควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน  า 
9. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การพัฒนาและซักซอ้ม ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในชุมชนในกรณี
การเกิดไฟป่า  ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

  

1. ก าหนดและจ าแนกเขตพื นท่ีปญัหาหรือปญัหาแนวโนม้ที่จะเกดิขึ น
ในอนาคต 
2.  คัดเลือกมาตรการการจดัการป้องกันแก้ไขหรือฟ้ืนฟูพื นที่ตาม
ความเหมาะสม 
3.  จัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดบัพื นท่ี 
4. ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างคนในพื นท่ีลุม่น  าให้เกิดความตระหนักในคณุค่าของน  า 
6. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี
7. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8. การฟื้นฟูพื นที่ให้อยู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
9. การเสรมิสร้างชุมชนต้นแบบพลังงานอย่างยั่งยืน 

การฟื้นฟูบูรณะ ติดตามและประเมินผล ปรับตัว  บริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าแผนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติของจังหวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนามาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างท างานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ ์
7. ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษา
หน้าดินและป้องกันการตื นเขินของล าน  าและแหล่งน  า 
8. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงพอเพียงทั่วถึง
และสมดลุ 
9. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลางทาง 

ตั้งรับ  ป้องกัน  อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู
การฟื้นฟูบูรณะ ติดตามและประเมินผล 

1. ก าหนดและจ าแนกเขตพื นท่ีปญัหาหรือปญัหาแนวโนม้ที่จะเกดิขึ น
ในอนาคต 
2.  คัดเลือกมาตรการการจดัการป้องกันแก้ไขหรือฟ้ืนฟูพื นที่ตาม
ความเหมาะสม 
3.  จัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดบัพื นท่ี 
4. ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างคนในพื นท่ีลุม่น  าให้เกิดความตระหนักในคณุค่าของน  า 
6. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี
7. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8. การฟื้นฟูพื นที่ให้อยู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
9. การเสรมิสร้างชุมชนต้นแบบพลังงานอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าแผนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติของจังหวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนามาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างท างานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ ์
7. ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษา
หน้าดินและป้องกันการตื นเขินของล าน  าและแหล่งน  า 
8. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงพอเพียงทั่วถึง
และสมดลุ 
9. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ปลายทาง 

ตั้งรับ  ป้องกัน  อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ู

ต้นทาง 

การฟื้นฟูบูรณะ ติดตามและประเมินผล พัฒนาศักยภาพ  บริหารจัดการ 
 

ป้องกัน  อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
 

1. ส่งเสริมการการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
3. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะ 
4. พัฒนาโครงข่ายส่งน  าและกระจายน  าอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอก
ควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน  า 
9. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การพัฒนาและซักซ้อม ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในชุมชนในกรณี
การเกิดไฟป่า  ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าแผนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติของจังหวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนามาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างท างานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ ์
7. ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษา
หน้าดินและป้องกันการตื นเขินของล าน  าและแหล่งน  า 
8. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงพอเพียงทั่วถึง
และสมดลุ 
9. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และติดตามประเมินผล 
 

1. ส่งเสริมการการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
3. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะ 
4. พัฒนาโครงข่ายส่งน  าและกระจายน  าอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอก
ควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน  า 
9. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การพัฒนาและซักซ้อม ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในชุมชนในกรณี
การเกิดไฟป่า  ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าแผนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติของจังหวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนามาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างท างานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ ์
7. ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษา
หน้าดินและป้องกันการตื นเขินของล าน  าและแหล่งน  า 
8. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงพอเพียงทั่วถึง
และสมดลุ 
9. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ก าหนดและจ าแนกเขตพื นท่ีปญัหาหรือปญัหาแนวโนม้ที่จะเกดิขึ น
ในอนาคต 
2.  คัดเลือกมาตรการการจดัการป้องกันแก้ไขหรือฟ้ืนฟูพื นที่ตาม
ความเหมาะสม 
3.  จัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดบัพื นท่ี 
4. ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างคนในพื นท่ีลุม่น  าให้เกิดความตระหนักในคณุค่าของน  า 
6. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี
7. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8. การฟื้นฟูพื นที่ให้อยู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
9. การเสรมิสร้างชุมชนต้นแบบพลังงานอย่างยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
3. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะ 
4. พัฒนาโครงข่ายส่งน  าและกระจายน  าอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอก
ควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน  า 
9. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การพัฒนาและซักซ้อม ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในชุมชนในกรณี
การเกิดไฟป่า  ภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดท าแผนเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติของจังหวัดและหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนามาตรการและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างท างานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน  าให้อุดมสมบูรณ ์
7. ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดินเพื่อรักษา
หน้าดินและป้องกันการตื นเขินของล าน  าและแหล่งน  า 
8. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้มั่นคงพอเพียงทั่วถึง
และสมดลุ 
9. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและขยายผล
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ก าหนดและจ าแนกเขตพื นท่ีปญัหาหรือปญัหาแนวโนม้ที่จะเกดิขึ น
ในอนาคต 
2.  คัดเลือกมาตรการการจดัการป้องกันแก้ไขหรือฟ้ืนฟูพื นที่ตาม
ความเหมาะสม 
3.  จัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดบัพื นท่ี 
4. ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างคนในพื นท่ีลุม่น  าให้เกิดความตระหนักในคณุค่าของน  า 
6. สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี
7. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
8. การฟื้นฟูพื นที่ให้อยู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
9. การเสรมิสร้างชุมชนต้นแบบพลังงานอย่างยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
3. สร้างความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะ 
4. พัฒนาโครงข่ายส่งน  าและกระจายน  าอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 
6. ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอก
ควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน  า 
9. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การพัฒนาและซักซ้อม ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมบคุลากรในชุมชนในกรณี
การเกิดไฟป่า  ภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 :  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน  

10. การสร้างการบรูณาการดา้นขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อประโยชน์จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลางทาง ปลายทาง 

ป้องกัน  อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
 

11. สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เตือนภัย  
อุปกรณ์กู้ชีพ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ น 
14. เสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. การเสริมสร้างอาสาสมคัรพลังงานและนักสื่อสาร
พลังงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

  

ต้นทาง 

 

อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และติดตามประเมินผล 
 

พัฒนาศักยภาพ  บริหารจัดการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนา 

 ค่าเป้าหมาย พ ศ  561- 565 กลยุทธ์ 
พ ศ 
 561 

พ ศ 
 56  

พ ศ 
 563 

พ ศ 
 564 

พ ศ 
 565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์ยั่งยืน 

1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และ
แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ 

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้
ที่ทวงคืนได้ (ไร่) 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้มั่นคงพอเพียง
ทั่วถึงและสมดุล 

1.2 จ านวนพื้นที่ป่า
ธรรมชาติที่ได้รับการ
ฟื้นฟู (ไร่) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้มั่นคงพอเพียง
ทั่วถึงและสมดุล 

2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2.1 ร้อยละที่ลดลงของ
หมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้งต่อปี  

5 5 5 5 5 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรน้ า 

2.2 ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมต้นแบบด้าน
การบริหารจัดการน้ า 

  5 5 5 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรน้ า 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนา 

 ค่าเป้าหมาย  
พ ศ  561- 565 

กลยุทธ์ 
พ ศ 
 561 

พ ศ 
 56  

พ ศ 
 563 

พ ศ 
 564 

พ ศ 
2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
ยั่งยืน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ
การแก้ไขขยะ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการ 

40 45 50 55 55 55 ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม
ดี รองรับการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่สีเขียว  

5 5 5 5 5 5 ส่งเสริมพัฒนาเมืองเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ 

5. ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาค
พลังงาน 

5.1 ร้อยละที่ลดลงของ
การใช้พลังงานต่อปี  

5 5 5 5 5 5 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนต่อปี 

5 5 5 5 5 5 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 ร้อยละเพิ่มขึ้น
โครงการ/กิจกรรมใน
การลดผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  5 5 5 5 ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บ้าน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดประเด็นการ
พัฒนา 

 ค่าเป้าหมาย  
พ.ศ.2561-2565 

กลยุทธ์ 
พ ศ 
 561 

พ ศ 
 56  

พ ศ 
 563 

พ ศ 
 564 

พ ศ 
 565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
ยั่งยืน 

6. ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยพิบัต ิ

6.1 ร้อยละที่เพิ่มของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้า
ใจความเสี่ยงภัยที่
ตนเองเผชิญอยู่ และมี
แผนเตรียมรับมือภัย
พิบัต ิ

5 5 5 5 5 5 ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บ้าน 

6.2 จ านวนหน่วยงานที่
ได้รับการอบรมเพื่อ
ออกแบบโครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว 

  10 20 20 20 ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บ้าน 

7. เพิ่มประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน 

7.1 ร้อยละที่ลดลงของ
จุดพิกัดความร้อน 
(Hotspots)  

5 10 15 20 20 20 ป้องกันและแก้ไขไฟป่า
หมอกควันโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

7.2 หมู่บ้านปลอดการ
เผา (ช่วง 60 วัน 
อันตราย) 

100 100 100 100 100 100 ป้องกันและแก้ไขไฟป่า
หมอกควันโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 
 

 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดประเด็น               

การพัฒนา 

 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565     พ.ศ.        

2561 - 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6            
การรักษาความมั่นคง และ
ความ    ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ สร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้มั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติดด้วย
กลไกและกระบวนการของ
ประชารัฐ 

1.1 ร้อยละของจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้า
ระวังมาก (หมู่บ้านสีแดง) 
ในการแพร่ระบาดยาเสพ
ติดต่อจ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน ลดลง 

10 20 30 40 40 50 ด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 

1.2 ร้อยละของจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ระดับเฝ้า
ระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) 
ในการเผยแพร่ระบาดยา
เสพติดต่อจ านวนหมู่บ้าน / 
ชุมชน ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

25 25 25 25 25 25 

 

 

1.3 ร้อยละความส าเร็จของ
การปราบปรามจับกมุ
ผู้กระท าผิดตามข้อมูลด้าน
การข่าวเพิ่มขึ้น 

50 60 70 70 70 63 

 

 

1.4 จ านวนผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดที่ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟู แล้วกลับมาเสพอีก
ลดลง 

50 50 50 50 50 50 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ) 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดประเด็น               

การพัฒนา 

 ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565     พ.ศ.        

2561 - 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6            
การรักษาความมั่นคง และ
ความ    ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2. ลดปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาสังคม 

2.1 ระดับความส าเร็จใน
การจับกุมผู้กระท าผิด 
คดีอาญา 3 กลุ่ม 

3 3 3 3 3 3 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการป้องกันและแก้ไข ปญัหา
อาชญากรรมและปัญหาความมั่นคง ด้าน
ต่างๆ 

2.2 ร้อยละความส าเร็จของ
การตรวจสถาน
ประกอบการและจุดเสี่ยง
เพื่อป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์และปัญหาสังคม
อื่นๆ 

30 30 30 30 30 30 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

2.3 ร้อยละความส าเร็จของ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ได้รับการตอบสนองตาม
เวลาที่ก าหนด 

60 65 70 75 75 68 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวย
ความเป็นธรรมภาคประชาสังคม  

 

2.4 ร้อยละผลการประเมิน
ความโปร่งใสและความ
น่าเช่ือถือของบุคลากร
ภาครัฐเพิ่มขึ้น 
 
 
 

30 30 30 30 30 30 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวย
ความเป็นธรรมภาคประชาสังคม  



2-49 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดประเด็น               

การพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

 
 
 

กลยุทธ์ 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565     พ.ศ.        

2561 - 2565 

 3. ลดอุบัติเหตุจราจรทาง
บก 

ร้อยละจ านวนอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปีลดลง 

5 10 10 10 10 8.75 ปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยและวินัย
จราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6            
การรักษาความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

4. สร้างการมีส่วนร่วม
ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง ในการ
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียนร้อยใน
พ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่
ตามแนวชายแดน 

4.1 จ านวนกลุ่มพลัง
มวลชนผู้มีจิตอาสา
ช่วยเหลือภาครัฐในการ
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
เพ่ิมขึ้น 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัย
คุกคามความมั่นคง รูปแบบใหม่และ
พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย
ภาคประชาชน 

  

4.2 ร้อยละจ านวน
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มี 
ชรบ. ต่อจ านวนหมู่บ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่
เพ่ิมขึ้น 

10 20 30 40 40 50 การสร้างความรักความสามัคคีของ
ราษฎรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน

52,515,800     19,000,000     195,464,200     266,980,000         

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการลงทุน

12,000,000        -                    12,000,000               

กิจกรรมท่ี 1 การสนับสนุนการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย 4,000,000 4,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 4,000,000         4,000,000                 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดงาน Chiang Rai Expo 2020 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงราย

4,000,000         4,000,000                 

โครงการท่ี 2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ 7,000,000          2,100,000            9,100,000                 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
ภัยน  าท่วมและ
ดินถล่มจังหวัดเชียงราย

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด

7,000,000 -                         

กิจกรรมท่ี 2 วางท่อขยายเขตประปาในพื นท่ีต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงราย

2,100,000 2,100,000                 

บัญชีอนุมัติโครงกำรท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงรำย

 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร
งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม

งบประมำณ

รวมท้ังส้ิน



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

โครงการท่ี 3 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและ
ย่ังยืนจังหวัดเชียงราย

7,400,000         -                    7,400,000                 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ระดับอ าเภอ

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

5,000,000         5,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2 ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัด

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย

1,400,000         1,400,000                 

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟ
ป่ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ส ำนักบริหำรพ้ืนท่ีอนุรักษ์
ท่ี 15 (เชียงรำย)

1,000,000         1,000,000                 

โครงการท่ี 4 โครงการการพัฒนาและการเพ่ิมมูลค่าการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

8,500,000         -                    8,500,000                 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวตลอดทั งปี

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 2,000,000         2,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2  Coffee & Tea Festival ส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย

2,000,000         2,000,000                 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาสุดยอดผู้น าการท่องเท่ียวกับกลุ่มอนุภาคลุ่มน  าโขง ส านักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย

2,000,000         2,000,000                 

กิจกรรมท่ี 4 เชียงรายเมืองศิลปะ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

2,500,000         2,500,000                 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

โครงการท่ี 5 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การบริหารจัดการ การอ้านวยความเป็นธรรมการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืนๆ โดยภาคประชา
สังคมแบบบูรณาการ

5,300,000         -                  -                    5,300,000                 

กิจกรรมย่อย 1. การฝึกจัดตั งชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

550,000 550,000                   

กิจกรรมย่อย 2. ประสิทธิภาพกองหนุนเพ่ือความ
ม่ันคงแห่งชาติ (กนช.)

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

550,000 550,000                   

กิจกรรมย่อย 3. ฝึกจัดตั งเครือข่ายภาคประชาสังคม
เฝ้าระวังปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย /กอ.รมน.จ.ชร.

(กลุ่มงานความม่ันคง)

250,000 250,000                   

กิจกรรมย่อย 4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านภัย
คุกคาม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

500,000 500,000                   

กิจกรรมย่อย 5. จัดระเบียบสังคม 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณา
การ

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

200,000 200,000                   

กิจกรรมย่อย  6 ปกป้อง เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

450,000 450,000                   

กิจกรรมย่อย 7 เสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเร่ืองราวร้องทุกข์ (Contact Point) 
จังหวัดเชียงราย

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมย่อย 8 พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลแบบบูรณาการ

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อย 9 การอบรมอาสาสมัครต ารวจบ้าน
ต่อต้านยาเสพติด

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 500,000 500,000                    

1. ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ชป.นรสิงห์ ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

100,000 100,000                   

2. โครงการปฏิบัติงานด้านการข่าว ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

100,000 100,000                   

3. โครงการงานด้านยุทธการ ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย 

(กลุ่มงานความม่ันคง)

100,000 100,000                   

โครงการท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรและ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
ภายใต้เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมย่ังยืน

4,500,000         2,402,400            6,902,400                 

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงราย
สู่สากล (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี ยวงู )

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาพืชเฉพาะถ่ินตามภูมิศาสตร์บนพื นท่ีสูงจังหวัดเชียงราย 
(ชา กาแฟ)

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

1,500,000 1,500,000                 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสับปะรดเชียงราย : 
นางแลแบรนด์ 4.0 และภูแล Innovation

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับและมาตรฐาน
การผลิตยางพาราจังหวัดเชียงราย

ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย / การยางแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย

800,000 800,000                   

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ

กิจกรรมท่ี 2 พิทักษ์เชียงราย



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปน  านมโคของ
สถาบันเกษตรกร

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2,353,000 2,353,000                 

กิจกรรมท่ี 6 โครงกำรเดินตำมรอยเท้ำพ่อ 
สำนต่อพระรำชปณิธำน สู่กำรเป็นศูนย์เรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกำรปศุสัตว์

กองพันทหำรรำบท่ี ๓ 
กรมทหำรรำบท่ี ๑๗ ใน

พระองค์สมเด็จ
พระศรีนครินทรำบรมรำช

ชนนี

200,000 49,400 249,400                   

โครงการท่ี 7 โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน
เชียงรายตามศาสตร์พระราชา

397,000            12,160,000          12,557,000               

กิจกรรมท่ี 1  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในพื นท่ี
โครงการหลวงจังหวัดเชียงราย

12,160,000          12,160,000               

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสร้างแกนน าปราชญ์ชุมชนและคณะกรรมการศูนย์
เรียนรู้ระดับจังหวัด

ประชุมสร้างแกนน าปราชญ์ชุมชน
และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย

300,000            -                    300,000                   

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบ
จังหวัดเชียงราย

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานด้านแรงงานแก่อาสา
แรงงานและแรงงานนอกระบบ จ านวน 100 คน

ส านักงานแรงงานจังหวัด
เชียงราย

97,000             -                    97,000                     

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงราย

2,500,000         85,000,000          87,500,000               

กิจกรรมท่ี 1 งานเสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนจ าบอน-เหมืองง่า ระหว่าง กม.13+000-กม.16+000 
บ้านเด่นชัย ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พิกัด 19.651391 , 
99.8400150 19.634617 , 99.820538

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             9,500,000 9,500,000                 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 2 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน
ควบคุม 0201 ตอนดอยนางแก้ว-ท่าก๊อ ระหว่าง กม.92+500-กม.94+000 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พิกัด 19.334938 , 
99.510834 544 19.343928 , 99.508946 539

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             9,500,000 9,500,000                 

กิจกรรมท่ี 3. งานเสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน
ควบคุม 0102 ตอนสวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง กม.15+000-กม.18+200 
บ้านแม่กรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย ถึง บ้านป่าซางใต้ ต าบล
โป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พิกัด 19.831513 , 99.700134 
19.813507 , 99.679706

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             9,500,000 9,500,000                 

กิจกรรมท่ี 4. งานเสริมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน
ควบคุม 0102 ตอนป่ากล้วย-ห้วยน  าริน ระหว่าง กม.38+000-กม.41+000
 บ้านผาหมี ถึง บ้านห้วยน  าริน ต าบลเวียงพาค า อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พิกัด 20.417599 , 99.858695 20.429021 , 99.866506

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1           10,000,000 10,000,000               

กิจกรรมท่ี 5 งานฟ้ืนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสู่สภาพอย่างย่ังยืน ทางหลวง
หมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300  ตอนเมืองงาม-แม่จัน ระหว่าง กม.
239+700-กม.240+301 บ้านป่าตึง ต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย พิกัด 20.135834 , 99.845729 20.138332, 99.854742

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             5,500,000 5,500,000                 

กิจกรรมท่ี 6 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนหัวดอย -บ้านดอน ระหว่าง กม.7+000-กม.8+000,กม.
9+700-กม.11+000 บ้านใหม่โพธ์ิงาม ถึง บ้านปงหลวง ต าบล เวียงชัย 
อ าเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย พิกัด 19.855714 , 99.925295 
19.843362, 99.958339

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1           10,000,000 10,000,000               

กิจกรรมท่ี 7 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน
ควบคุม 0201 ตอนดอยนางแก้ว  -ท่าก๊อ ระหว่าง กม.129+600-กม.
130+350 บ้านแม่พริก ถึง บ้านแม่สรวย ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย พิกัด 19.644490 , 99.527121 469 19.648531 , 
99.535232 459

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             9,500,000 9,500,000                 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ "สวนแม่-สวนลูก"

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

6,500,000 6,500,000                 

กิจกรรมท่ี 9 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวระเบียงแก้ว ห้วยทรายมาน
 บ้านห้วยเย็น ต้าบลริมโขง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ส้านักบริหารพื นท่ีอนุรักษ์
 15

15,000,000 15,000,000               

กิจกรรมท่ี 10 มหัศจรรย์ 10 ชำติพันธ์ุแม่สำย ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ
แม่สำย

2,500,000         2,500,000                 

โครงการท่ี 9 โครงการการลงทุนและบริการ
โลจิสติกส์

-                  93,801,800          93,801,800               

กิจกรรมท่ี 1. บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอนควบคุม
 0102 ตอน ท่าข้าวเปลือก – แก่นใต้ ระหว่าง กม.20+500 – กม.23+200 
ต าบลปงน้อย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  พิกัด 20.12325 N ,
20.13354 N ,100.04388 E ,100.06634 E ปริมาณงาน 24,786 ตาราง
เมตร

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 2           11,000,000 11,000,000               

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ ทางหลวง
หมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั ง ระหว่าง กม.
 58+000 – กม.๕๙+๕๐๐ และ กม.๖๐+๕๐๐ - กม.๖๒+๓๕๐ บ้านร่มฟ้า
ไทย ,ร่มโพธ์ิทอง ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พิกัด 
20.166600 N ,99.966854 E ,20.164670 N ,99.990470 E ปริมาณงาน
 ๒๗,๖๐๔ ตารางเมตร

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 2             9,500,000 9,500,000                 

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 
สาย ชร 5032 แยกทางหลวงชนบท ชร.4052 – บ้านแม่หม้อ หมู่บ้านผาจี 
ต าบลเทิดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย

          14,000,000 14,000,000               



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 4. ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชร.
4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 – บ้านหนองเสา หมู่บ้านโพธ์ิทอง,ชวา
 ต าบลสันทรายงาม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 
กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย

            9,100,000 9,100,000                 

กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 4017 
แยกทางหลวงหมายเลข 1152 –บ้านห้วยก้างราษฎร์ หมู่บ้านดอน ต าบล
ดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย

            9,500,000 9,500,000                 

กิจกรรมท่ี 6 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร จ านวน 9 แห่ง             4,500,000 4,500,000                 

1) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน 
เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 10+000 - กม.
27+849 บ้านหัวดอย บ้านทรายงาม ต าบลห้วยสัก 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 
แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

2) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน 
หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม. 10+000 - กม.
19+000 บ้านปงหลวง บ้านดอน ต าบลเวียงชัย 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

3) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1384 ตอน 
บ้านใหม่ - น  าตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม. 0+000 – 
กม. 11+350 บ้านแม่กรณ์ บ้านห้วยชมภู ต าบลแม่
กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 
1 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

4) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน 
ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า ระหว่าง กม. 53+000 – กม. 
64+000 บ้านโป่ง บ้านหินลาด ต าบลบ้านโป่ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

5) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน 
ป่ากล้วย - ห้วยน  าริน ระหว่าง กม. 14+000 - กม.
24+000 บ้านมูเซอลาบาใน บ้านลิเซ ต าบลแม่ฟ้า
หลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ านวน 1
 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

6) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน 
ห้วยสัก - บ้านดอน ระหว่าง กม. 8+000 -กม. 
15+579 บ้านจอเจริญ บ้านดอน ต าบลห้วยสัก 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 
แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

7) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอน 
ห้วยน  าขุ่น - พระต าหนัก ระหว่าง กม. 0+000 - 
กม. 10+000 บ้านอีก้อส่ีหลัก บ้านสามัคคีใหม่ 
ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

8) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน 
จ าบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 
10+000 บ้านดอนลาน บ้านสันป่าเมา ต าบลดอย
ลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 
1 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

9) งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน 
สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม. 14+000 - กม. 
30+509 บ้านใหม่ บ้านหนองเก้าห้อง ต าบลแม่กรณ์
 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 
แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

กิจกรรมท่ี 7. ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญานไฟจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 17 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1           33,201,800 33,201,800               

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน เชียงราย-โป่งเกลือ ระหว่าง 
กม.5+400-กม.5+985 ,กม.6+385-กม.7+200 
บ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,050,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             3,050,000 3,050,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน แม่แก้วเหนือ-ใหม่ใน ระหว่าง 
กม.8+100-กม.9+080 บ้านแม่แก้วใต้ ต าบลสัน
มะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
500,000.00 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               500,000 500,000                   

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน จ าบอน-เหมืองง่า ระหว่าง กม.
12+700-กม.14+700 บ้านเด่นชัย ต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
3,045,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             3,045,000 3,045,000                 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม
 1402 ตอน สันทรายหลวง-บ้านเด่น ระหว่าง กม.
929+080-กม.929+720 บ้านสันทราย ต าบลสัน
ทราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 5,021,800.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             5,021,800 5,021,800                 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน หัวดอย-บ้านดอน ระหว่าง กม.
9+500-กม.10+135 บ้านปงหลวง ต าบลเวียงชัย 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
1,000,000.00 บาท
จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 3,090,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ทางหลวงหมายเลข 1208 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ร่องขุ่น-สวนดอก ระหว่าง กม.
0+500-กม.2+500 บ้านหนองเก้าห้อง ต าบลป่าอ้อ
ดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 3,045,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             3,045,000 3,045,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม
 1403 ตอน บ้านเด่น-แม่ค า ระหว่าง กม.
944+192-กม.945+900 บ้านป่าอ้อ ต าบลนางแล 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
3,050,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             3,050,000 3,050,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 8 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม
 1403 ตอน บ้านเด่น-แม่ค า ระหว่าง กม.
956+750-กม.958+500 บ้านแม่จัน ต าบลแม่จัน 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
3,050,000บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             3,050,000 3,050,000                 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมย่อยท่ี 9 ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน สวนดอก-ดงมะดะ ระหว่าง 
กม.18+200- กม.20+000 บ้านป่าซางใต้ ต าบลโป่ง
แพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
3,040,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             3,040,000 3,040,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 10 ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน
ควบคุม 0101 ตอน ห้วยไคร้-ป่ากล้วย ระหว่าง กม.
6+000-กม.7+000 บ้านป่าคา ต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
1,400,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1             1,400,000 1,400,000                 

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน เชียงราย-โป่งเกลือ ระหว่าง 
กม.8+000- กม.18+000 บ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย
 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
400,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               400,000 400,000                   

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน ห้วยสัก-บ้านดอน ระหว่าง กม.
0+000-กม.7+000 บ้านห้วยสัก ต าบลห้วยสัก 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
400,000.00 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               400,000 400,000                   

กิจกรรมย่อยท่ี 13 ทางหลวงหมายเลข 1181 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน แม่แก้วเหนือ-ใหม่ใน ระหว่าง 
กม.7+000-กม.14+365 บ้านกล้วย ต าบลสันมะเค็ด
 อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
400,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               400,000 400,000                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมย่อยท่ี 14 ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน จ าบอน-เหมืองง่า ระหว่าง กม.
0+000-กม.7+000 บ้านดอยลาน ต าบลดอยลาน 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
400,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               400,000 400,000                   

กิจกรรมย่อยท่ี 15 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน หัวดอย-บ้านดอน ระหว่าง กม.
12+000-กม.19+000 บ้านปงหลวง ต าบลดอนศิลา
 อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
400,000.00 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1               400,000 400,000                   

16 .งานไฟสัญญาณจราจรและไฟสัญญาณ ทาง
หลวงหมายเลข 1009 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1  บ้านสันถนนใต้ 
ระหว่าง กม. 14 + 350 – กม. 17 + 610 บ้านสันส
ลี ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง 

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย

            3,050,000 3,050,000                 

17. งานไฟสัญญาณจราจรและไฟสัญญาณ ทาง
หลวงหมายเลข 4016 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข
1020  บ้านปงหลวง ระหว่าง กม. 2 + 000 – กม. 
3 + 180 บ้านป่าแหย่ง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง
เชียงรายจังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 1,950,000 บาท  

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย

            1,950,000 1,950,000                 

กิจกรรมท่ี 8 ปรับปรุงซ่อมแซมและติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางถนน
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและถนนเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 
จ านวน 6 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 3,000,000 3,000,000                 



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

1) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1384 
ตอนบ้านใหม่ - น  าตกขุนกรณ์ ระหว่าง กม. 0+00
กม. 5+000 บ้านแม่กรณ์ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 500,000 500,000                   

2) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1089 
ตอน ผาเด่ือ - ห้วยหินฝน ระหว่าง กม. 1+000 – 
กม. 4+000 บ้านป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 500,000 500,000                   

3) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1130 
ตอน ป่าซาง - ก่ิวสะไต ระหว่าง กม. 15+000 – 
กม. 20+000 บ้านไม้อุทิศ ต าบลแม่สลองใน อ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 500,000 500,000                   

4) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 107 
ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม. 218+000 – 
กม. 222+000 บ้านเย้าป่าแขม ต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 500,000 500,000                   

5)  โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 
0100 ตอนจ าบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม. 6+500
 – กม. 6+900 บ้านปอเรียง ต าบลดอยลาน อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 500,000 บาท 

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 500,000 500,000                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

6) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า
โรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 
0100 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 
23+800 – กม. 24+100 บ้านจ าบอน ต าบลดอย
ลาน อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 
1 แห่ง งบประมาณ 500,000 บาท

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 500,000 500,000                   

โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือการเกษตร 2,000,000          -                    -                         

กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื นท่ีชุมชน
หนองหลวง 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ส านักงานจังหวัดเชียงราย           2,000,000 -                         

โครงการท่ี 11 รณรงค์ป้องกัน สร้างภูมิคุ้มและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดเชียงรายด้วยศาสตร์พระราชา

2,000,000         -                    2,000,000                 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงรายปี 2563

ท่ีท าการปกครงอจังหวัด
เชียงราย

(ศอ.ปส.จ.ชร.))

1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be 
Number One) จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2563

ท่ีท าการปกครงอจังหวัด
เชียงราย

(ศอ.ปส.จ.ชร.))

1,000,000 1,000,000                 

โครงการท่ี 12 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นท่ีชั นในและพื นท่ี
ตามแนวชายแดน

1,702,800         -                    1,702,800                 

กิจกรรมท่ี 1 ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้แผน
ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนม่ังคงปลอดภัยยาเสพติด

ท่ีท าการปกครงอจังหวัด
เชียงราย

(ศอ.ปส.จ.ชร.)

702,800 702,800                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรมด้านการข่าวยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ท่ีท าการปกครงอจังหวัด
เชียงราย

(ศอ.ปส.จ.ชร.)

200,000 200,000                   

กิจกรรมท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ีช้ันในและพ้ืนท่ี
ตำมแนวชำยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรสกัดก้ันยำเสพติดในพ้ืนท่ี
ช้ันในและพ้ืนท่ีตำมแนวชำยแดน

หน่วยเฉพำะกิจ กรม
ทหำรม้ำท่ี 3 

กองก ำลังผำเมือง
(ฉก.ม.3)

800,000 800,000                   

โครงการท่ี 13 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบรูณาการ
จังหวัดเชียงราย

2,000,000         -                    2,000,000                 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพชุมชน
คัดแยกขยะท่ีต้นทางและพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย

1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมกระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วม

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย

1,000,000         1,000,000                 

โครงการท่ี 14 ป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม การปลูก
จิตส้านึกด้านความปลอดภัยด้านวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

1,416,000         -                    1,416,000                 

กิจกรรมท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้น าชุมชนเพ่ือเป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่ประชาชนในพื นท่ี 1. ปลูกจิตส านึกผู้น าชุมชนสวมใส่หมวก
นิรภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงราย

428,000 428,000                   

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัดและอ าเภอ ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงราย

268,000 268,000                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงราย

342,000 342,000                   

กิจกรรมท่ี 4 ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอ าเภอ

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงราย

217,000 217,000                   

กิจกรรมท่ี 5 กำรป้องกันปรำบปรำมกำรจัดระเบียบสังคม กำรปลูก
จิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนวินัยจรำจร และพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน 

ศปปข. 161,000 161,000                   

โครงการท่ี 15 การพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดเชียงราย (Chiangrai 
Herbal City)

1,500,000         -                    1,500,000                 

กิจกรรมท่ี 1 เมืองสมุนไพรครบวงจรและ
ภูมิปัญญาการแพทย์พื นบ้านล้านนา

ส านักงานสาธารณะสุข
จังหวัดเชียงราย

1,000,000 1,000,000                 

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพร เพ่ือใช้ในการเกษตรแทน
การใช้สารเคมี

ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย

500,000 500,000                   

โครงการท่ี 16 ส่งเสริมด้านพลังงาน การเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติของจังหวัด
เชียงราย

2,500,000      -                 2,500,000             

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาพื นท่ีสีเขียวจังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย 2,500,000         2,500,000                 

โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส้าหรับทุกช่วงวัย
แบบบูรณาการ

800,000         -                 800,000               

กิจกรรมท่ี 1 ค่ายแกนน าวัยรุ่นป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย

500,000            500,000                   



งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน งบลงทุน
 ช่ือโครงกำร/ กิจกรรม กิจกรรมย่อย หน่วยด ำเนินกำร

งบปะมำณได้รับจัดสรร รวม
งบประมำณ

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็น ครู ดูแลผู้สูงวัย ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดเชียงราย

300,000 300,000                   

โครงการท่ี 18 ค่าใชจ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 -                         

52,515,800 19,000,000 195,464,200 266,980,000      รวมท้ังส้ิน



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1 2 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย

11,376,000        8,000,000             11,376,000         30,752,000           

- กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมการ สร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) ภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN) และนานาชาติ

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

4,594,500           1,585,300              4,594,500            10,774,300             

- กิจกรรมหลัก 1.2 กิจกรรม ประชุมหารือเพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการค้า การลงทุนการ
ท่องเท่ียว และอ่ืนๆ กับประเทศ อาเซ่ียน+6 
และ GMS เพ่ือเตรียมข้อมูลเพ่ือน้าเสนอผล
ความคืบหน้าด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และอ่ืนๆ

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

417,500             1,253,900              417,500              2,088,900               

- กิจกรรมหลัก 1.3 สัมมนา นานาชาติ 
Northern Logistics Forum 2108

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

1,300,000           3,000,000              1,300,000            5,600,000               

- กิจกรรมหลัก 1.4 ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้นักศึกษาจังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

3,000,000           464,000                3,000,000            6,464,000               

- กิจกรรมหลัก 1.5 สร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศ

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

688,000             815,000                688,000              2,191,000               

- กิจกรรมหลัก 1.6 สนับสนุนงานความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบ้านระดับท้องถ่ิน

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

688,000             400,000                688,000              1,776,000               

แผนงานท่ี 1 เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน และผลิตภัณฑ์ OTOP

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6  และ GMS  
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลัก 1.7 บริหารจัดการ 1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

688,000             481,800                688,000              1,857,800               

2. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

1 2 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย

15,000,000        15,000,000           

- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาและต่อยอด
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน และท่ี
เก่ียวข้อง ๔ แห่ง ตั งอยู่ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย อ้าเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ

1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

10,000,000         10,000,000             

- กิจกรรมหลัก 2.2 จัดหาและพัฒนาบุคลากร 1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

2,000,000           2,000,000               

- กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมส่งเสริมการลงทุน 1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

2,000,000           2,000,000               

- กิจกรรมหลัก 2.4 จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 1 2 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

1,000,000           1,000,000               

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจเพ่ือการเช่ือมโยงด้านการค้า การ
ลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS และ อาเซียน + 6

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

10,000,000        10,000,000         20,000,000           

- กิจกรรมหลัก 3.1 Focus Group โดยสรรหา
และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

1,000,000           1,000,000            2,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 การพัฒนาศักยภาพโดย
ก้าหนดหลักสูตรการอบรมแบบครบวงจร

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

1,000,000           1,000,000            2,000,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 3.3 การจัดประชุม
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางการค้า

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

1,000,000           1,000,000            2,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.4 การจัด Road Show ใน
ต่างประเทศ

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

3,000,000           3,000,000            6,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.5 การจัดคณะผู้แทนการค้า
 ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้า

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

1,000,000           1,000,000            2,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.6 การเจรจาการค้าและ
จับคู่ธุรกิจทั งในและต่างประเทศ

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

2,000,000           2,000,000            4,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.7 การประชาสัมพันธ์ 1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

1,000,000           1,000,000            2,000,000               

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า GI และ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai 
Brand) เพ่ือการส่งออก

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

12,000,000        12,000,000         24,000,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้พัฒนาสินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ รวมทั ง
สินค้าท่ีได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เชียงราย

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

2,000,000           2,000,000            4,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 4.2 การพัฒนาด้านการตลาด
 สร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางการตลาด

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

8,000,000           8,000,000            16,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 4.3 การประชาสัมพันธ์การ
เผยแพร่สินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ
สินค้า Chiangrai Brand

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

2,000,000           2,000,000            4,000,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

5. โครงการจัดต้ังศูนย์แสดงจ าหน่ายสินค้า
และตลาดชุมชน

1 2 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย/อ าเภอ
แม่จัน

4,600,000         4,600,000             

- กิจกรรมย่อยท่ี 5.1 การเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ OTOP

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย/อ้าเภอ
แม่จัน

500,000             500,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 จัดตั งศูนย์แสดงและ
จ้าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่าย
กลุ่มอาชีพ/OTOP แม่จัน

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย/อ้าเภอ
แม่จัน

1,000,000           1,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 5.3 OTOP สัญจร 1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย/อ้าเภอ
แม่จัน

1,000,000           1,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 5.4 การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย/อ้าเภอ
แม่จัน

600,000             600,000                 
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 5.5 ก่อสร้างตลาดชุมชน 1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย/อ้าเภอ
แม่จัน

1,500,000           1,500,000               

6. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือ
กระจายผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

1 2 ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงราย

40,059,000        40,059,000           

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน เพ่ือ
ขนส่งระบายสินค้าเกษตร 11 แห่ง

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

40,059,000         40,059,000             

7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย/
ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

16,000,000           16,000,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 7.1 การเพ่ิมขีดความสมารถ
การแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ในยุค 
Digital เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
E-commerce และส่ือสังคม Social Media 
เพ่ือดึงเข้าระบบการค้าท่ีได้มาตรฐาน

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

4,000,000              4,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.2 การจัดเสวนา/ประชุม
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางการค้าและการ
เช่ือมโยงทางด้านการค้า การลงทุน

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

500,000                500,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.3 ประสานงานเข้าร่วมงาน
แสดงและจ้าหน่ายสินค้า/Road Show สินค้า

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

3,300,000              3,300,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.4 การจัดงานส่งเสริมชา
กาแฟ

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

4,000,000              4,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.5 การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์สู่สากล

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

4,000,000              4,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.6 การบริหารโครงการ 1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

100,000                100,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.7 การติดตามประเมินผล
โครงการ

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

100,000                100,000                 

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน

1 2 -                  -                      26,000,000          -                    -                    26,000,000           

กิจกรรมท่ี  8.1 การสนับสนุนการขับเคล่ือน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

1 2 ส้านักงานจังหวัด 6,000,000 6,000,000               

 กิจกรรมท่ี 8.2 การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโล
จิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS

1 2 ส้านักงานจังหวัด 15000000 15,000,000             

 กิจกรรมท่ี 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ือการเช่ือมโยงด้าน
การค้า การลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS และ
อาเซียน+6 (พาณิชย์จังหวัด)

1 2 ส้านักงานพาณิชย์ 5000000 5,000,000               

โครงการท่ี 9 โครงการการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์

1 2 0 -                       80,089,000            80,089,000             
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 9.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยวิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเตอร่ี
ซีล เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 7 บ้านป่าหัด ต้าบลท่า
สาย เช่ือม หมู่ท่ี 5 บ้านร่องก็อ ต้าบลสันทราย 
อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

         1,500,000.00 1,500,000               

กิจกรรมท่ี 9.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่างต้าบล  บ้านปางมุ้ง หมู่ท่ี 6 ต้าบล
แม่กรณ์ เช่ือมบ้านป่าซาง หมู่ท่ี 1 ต้าบลโป่งแพร่

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

         3,000,000.00 3,000,000               

กิจกรรมท่ี 9.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 จุดท่ี 1

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

         2,758,000.00 2,758,000               

 กิจกรรมท่ี 9.4 ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมบ้าน
แม่กรณ์ หมู่ท่ี 1 ถึง  บ้านเวียงหวาย หมู่ท่ี 2 
ต้าบลแม่กรณ์

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

         1,983,000.00 -                     -                     1,983,000               

กิจกรรมท่ี 9.5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านโดยวิธีพาราแอสฟัส
ติกส์คอนกรีต บ้านวังช้าง หมู่ท่ี 9 - บ้านเวียง
ทอง 
หมู่ท่ี 3 ต้าบลเมืองชุม

1 2 อ้าเภอเวียงชัย             10,100,000 10,100,000             

 กิจกรรมท่ี 9.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
เส้นทางเช่ือมติดต่อระหว่าง หมู่ท่ี 2 บ้านป่าสัก
 ต้าบลป่างิ ว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เช่ือมต้าบลวังแก้ว อ้าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล้าปาง

1 2 เวียงป่าเป้า 8,100,000             8,100,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 9.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล 
ถนนสายบ้านทุ่งม่าน หมู่ท่ี 3 ถึงถนนสายบ้าน
ใหม่เจริญ หมู่ท่ี 14 ต้าบลเวียงกาหลง อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า

1 2 อ้าเภอเวียงป่าเป้า 1,700,000             1,700,000               

กิจกรรมท่ี 9.8 ขยายผิวถนนลาดยางถนน
ข้าวสาร หมู่ท่ี 1 ต้าบลดงมะดะ

1 2 อ้าเภอแม่ลาว          1,370,000.00 1,370,000               

กิจกรรมท่ี 9.9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 ต้าบลป่าแดด อ้าเภอแม่
สรวย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย                 497,000 497,000                 

กิจกรรมท่ี 9.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 เช่ือม หมูท่ี 8 ต้าบลป่า
แดด อ้าภอแม่สรวย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย                 497,000 497,000                 

กิจกรรมท่ี 9. 11โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 19  ต้าบลป่าแดด อ้าภอแม่
สรวย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย 497,000                497,000                 

กิจกรรมท่ี 9.12 ก่อโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 22  ต้าบลป่าแดด 
อ้าภอแม่สรวย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย 497,000                497,000                 

กิจกรรมท่ี 9.13 โครงการสร้างถนนผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาบทางถนนเลียบดอย 
หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยน ้ารินเช่ือมต่อบ้านน ้าจ้าเหนือ
 อบต.โป่งผา อ.แม่สาย ช่วงท่ี1-2

1 2 อ้าเภอแม่สาย          7,024,000.00 7,024,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 9.14 การก่อสร้างผิวทางชั นเค
พซีลบริเวณพื นท่ีบ้านป่าตาลประชาสันติหมู่ท่ี 
12 ต้าบลป่าตาลอ้าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
ระยะทาง 2,240 เมตรหรือให้ได้พื นท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 11,200 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 5,114,000.00         5,114,000               

 กิจกรรมท่ี 9.15 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านน ้าแพร่หมู่ท่ี 4 
เช่ือมบ้านนาเมืองหมู่ท่ี 11 ต้าบลยางฮอม
อ้าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายกว้าง 5 เมตร 
ยาวรวม 2,000 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 5,330,000.00         5,330,000               

กิจกรรมท่ี 9.16 การซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต(เสริมผิวถนน)สายบ้านน ้า
แพร่ หมู่ท่ี 4 เช่ือมหมู่ 14 ต้าบลบ้านยางฮออม
 อ.ขุนตาล

1 2 อ้าเภอขุนตาล 984,000.00            984,000                 

กิจกรรมท่ี 9.17 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล้าน ้า

1 2 อ้าเภอดอยหลวง              2,290,000 2,290,000               

กิจกรรมท่ี 9.18 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 – หมู่ท่ี 7  ต้าบลป่าแงะ 
อ้าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอป่าแดด             13,789,000 13,789,000             

กิจกรรมท่ี 9.19 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4- บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              1,722,000 1,722,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 9.20 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4,15 บ้านสันหลวง หมู่ 8

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              1,972,000 1,972,000               

กิจกรรมท่ี 9.21 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งเจ้าเหนือ หมู่ 13-บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              1,995,000 1,995,000               

กิจกรรมท่ี 9.22 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสามัคคี หมู่ 9

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              1,834,000 1,834,000               

กิจกรรมท่ี 9.23 โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้
หนองควายหลวง ต.ดอยงาม

1 2 อ้าเภอพาน                 300,000 300,000                 

กิจกรรมท่ี 9.24 โครงการอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลานิล

1 2 อ้าเภอพาน                  40,200 40,200                   

กิจกรรมท่ี 9.25 อบรมส่งเสริมอาชีพการท้าตุง
ล้านนา โคมล้านนา

1 2 อ้าเภอพาน                  59,800 59,800                   

กิจกรรมท่ี 9.26 โครงการก่อนสร้างถนน ม.7 
บ้านท่าต้นเก่ียง ต.สันติสุข

1 2 อ้าเภอพาน                 480,000 480,000                 

กิจกรรมท่ี 9.27โครงการซ่อมสร้างแอสฟันติ
กคอนกนีตสายทางบ้านปางเก่ะทราบ-งิ วเฒ่า 
ต.ป่าหุ่ง

1 2 อ้าเภอแม่ลาว              1,300,000 1,300,000               

กิจกรรมท่ี 9.28 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 ต.ป่าก่อ อ.แม่ลาว

1 2 อ้าเภอแม่ลาว
1,968,000

กิจกรรมท่ี 9.29 โครงการสร้างถนนในเขต
เทศบาล หมู่ท่ี 1-19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

1 2 อ้าเภอแม่ลาว
1,388,000

โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน
อย่างย่ังยืน

1 2 82,415,200            82,415,200             
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

 กิจกรรมท่ี 10.1 พัฒนาศักยภาพสินค้า GI 
และผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai 
Brand) เพ่ือการส่งออก  (พาณิชย์จังหวัด)

1 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

12,000,000            12,000,000             

กิจกรรมท่ี 10.2 พัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy Academy)

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชน

26000000 26000000

กิจกรรมท่ี 10.3 โครงการ การสร้างความ
เช่ือมโยงทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce)  และการส่ือสารการตลาด 
(Digital Marketing) ระหว่างเชียงรายและจีน

1 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 9600000 9600000

กิจกรรมท่ี 10.4 นวัตกรรมโลจิสต์เพ่ือความเป็น
เลิศทางธุรกิจและการค้าชายแดนในเขตจังหวัด
เชียงราย Chiangrai International Logistics 
and Business Intelligence Centre (CILBIC)
 (ม.แม่ฟ้าหลวง)

1 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 9500000 9500000

กิจกรรมท่ี 10.5 ศึกษาโอกาสการลงทุนตาม
แนวเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ (ม.แม่ฟ้า
หลวง)

1 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 5315200 5315200

กิจกรรมท่ี 10.6 การยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (ม.แม่ฟ้าหลวง)

1 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 10000000 10000000

กิจกรรมท่ี 10.7 แอปพลิเคชันสองภาษา (ไทย-
จีน) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
และการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด
เชียงราย (ม.แม่ฟ้าหลวง)

1 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 10000000 10000000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

โครงการท่ี 11 โครงการการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

1 2 -                    -                       168,329,643          278,930,800         278,930,800         726,191,243           

กิจกรรมท่ี  11.1 ซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์
คอนกรีต สายชร. 3174 บ้านแม่แอบ – บ้าน
ห้วยเด่ือ

1 2 เทศบาลต้าบล
บ้านแซว อ้าเภอ

เชียงแสน

         9,062,000.00           9,062,000.00

 กิจกรรมท่ี 11.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วยโป่งหมู่ท่ี 5 เช่ือมบ้านพระเนตร
หมู่ท่ี 8 ต้าบลต้า อ้าเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงรายกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรความ
ยาว 700 เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2800 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 1,570,000             1,570,000               

 กิจกรรมท่ี 11.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 11 ต้าบลบ้านต้าอ้าเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงรายกว้าง 8 เมตรหนา 0.15 เมตร
ยาว 2200 เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า
 17600 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 9,546,000             9,546,000               

กิจกรรมท่ี 11.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ท่ี 5 ต้าบลต้าอ้าเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงรายกว้าง 6 เมตรยาว 1,500 เมตรหรือมี
พื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 5,080,000             5,080,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

 กิจกรรมท่ี 11.5ก่อสร้างถนนผิวทางเคพซิล
ถนนสายหนองแสะหมู่ 3 ต้าบลป่าตาลอ้าเภอ
ขุนตาลจังหวัดเชียงรายขนาดผิวทางรวมไหล่
ทางกว้าง 6 เมตรยาว 2980 เมตรหรือให้ได้
พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 17880 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 8,005,000             8,005,000               

กิจกรรมท่ี 11.6 ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล
สายเกษตรร่องดู่หมู่ท่ี 10 ต้าบลป่าตาลอ้าเภอ
ขุนตาลจังหวัดเชียงรายขนาดผิวทางรวมไหล่
ทางกว้าง 4 เมตรยาว 2900 เมตรหรือให้ได้
พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 11600 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 5,401,000             5,401,000               

กิจกรรมท่ี 11.7 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
บ้านต้าน ้าอิงหมู่ท่ี 10 ต้าบลต้าเช่ือมบ้านไคร้หมู่
 6 ต้าบลเวียงอ้าเภอเทิงจังหวัดเชียงรายช่วงท่ี 
1 กว้าง 600 เมตรหนา 0.30 เมตรยาว 3,500 
เมตรหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6,300
 ลูกบาศก์เมตรช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตรหนา 0.30
 เมตรความยาว 3,500 เมตรหรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 4,200 ลูกบาศก์เมตร (หรือมี
ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 10,500 
ลูกบาศก์เมตร)

1 2 อ้าเภอขุนตาล 2,868,000             2,868,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

 กิจกรรมท่ี 11.8 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตบ้านห้วยโป่งหมู่ 5 ต้าบลต้าอ้าเภอ
ขุนตาลจังหวัดเชียงรายกว้าง 5 เมตรยาว 610 
เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,050 
ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 1,730,000.00         1,730,000.00          

กิจกรรมท่ี11.9 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัส
คอนกรีต(เสริมผิวจราจร) สายบ้านยางฮอมหมู่
ท่ี 8 ต้าบลยางฮอมอ้าเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงรายกว้าง 5 เมตรยาว 1000 เมตรหนา 
0.04 เมตรหรือพื นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000
 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 1,253,000.00         1,253,000.00          

 กิจกรรมท่ี 11.10 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสคอนกรีตเสริมผิวจราจรสายบ้านป่าแดงหมู่ท่ี
 2 ช่ือหมู่ท่ี 21 ต้าบลยางฮอมอ้าเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงรายกว้าง 5 เมตรยาว 849 เมตร
หนา 0.04 เมตรหรือพื นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
4245 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 1,064,000.00         1,064,000.00          

กิจกรรมท่ี 11.11 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสภายในหมู่บ้าน สายบ้านชมพู หมู่7 เช่ือม 
หมู่ 18 ต้าบลยางฮอม กว้าง 5 เมตร ยาว 960 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า4,800 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 1,203,000.00         1,203,000.00          

3-18



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.12 พัฒนาแหล่งน ้า (จัดซื อวัสดุ
เพ่ือวางท่อพีวีซีส่งน ้า) บ้านป่าตาลประชาสันติ 
หมู่ท่ี 12 ต้าบลป่าตาล อ้าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย

1 2 อ้าเภอขุนตาล 500,000.00            500,000.00             

กิจกรรมท่ี 11.13 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตบ้านป่าตาลดอยหมู่ท่ี 1 ถึงบ้านป่า
ตาลกลางหมู่ท่ี 3 ต้าบลป่าตาลอ้าเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงรายขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 
6 เมตรยาว 1,140 เมตรหนาเฉล่ีย 0.04 เมตร
หรือให้ได้พื นท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 6,840 
ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 1,967,000             1,967,000               

กิจกรรมท่ี 11.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่างต้าบล

1 2 อ้าเภอดอยหลวง              5,150,000                5,150,000

กิจกรรมท่ี 11.15 ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

1 2 อ้าเภอดอยหลวง              2,525,000                2,525,000

 กิจกรรมท่ี 11.16 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติคคอนกรีตเช่ือมระหว่างหมู่ 2 กับหมู่
 14

1 2 อ้าเภอเทิง 6,421,000             6,421,000               

 กิจกรรมท่ี 11.17 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
แม่น ้าพุง(แบบไม่มีทางเท้า)

1 2 อ้าเภอเทิง 6,752,000             6,752,000               

กิจกรรมท่ี 11.18  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย แยก ทล.1174 – พระราชด้าริ อ่าง
เก็บน ้าห้วยเด่ือ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.
เชียงราย

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              9,420,000                9,420,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.19 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ตลาดนัดชุมชน

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              3,494,000                3,494,000

 กิจกรรมท่ี 11.20 เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งเจ้า หมู่ 4- บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18

1 2 อ้าเภอพญาเม็งราย              7,385,000                7,385,000

กิจกรรมท่ี 11.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี ๑๔ ต้าบล
ป่าแดด อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย                 497,000                  497,000

กิจกรรมท่ี 11.22  ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี ๘ 
ต้าบลป่าแดด อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย                 498,000                  498,000

 กิจกรรมท่ี 11.23 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอน-บ้านทุ่งโค้ง
 ต้าบลดอนศิลา อ้าเภอเวียงชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย

2,688,643.00         

2,688,643.00          

กิจกรรมท่ี 11.24 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีบริเวณสวนพรราช
เสาวนีย์ผาช้าง บ้านดอนเหนือ อ้าเภอเวียงชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย 4,032,000.00         4,032,000.00          

กิจกรรมท่ี 11.25 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอส
ฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in –Place
 Recyclineเช่ือมระหว่างบ้านผางาม หมู่ท่ี 9 
ถึง บ้านเนินสยาม หมู่ท่ี 10 ต้าบลผางาม 
อ้าเภอเวียงชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย 13,140,000.00       13,140,000.00         

กิจกรรมท่ี 11.26 ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย – ศรีเวียง

1 2 อ้าเภอเวียงชัย          4,348,000.00           4,348,000.00

กิจกรรมท่ี 11.27  ปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเวียงชัย-ชัยนิเวศน์

1 2 อ้าเภอเวียงชัย              4,105,000                4,105,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

 กิจกรรมท่ี 11.28 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้าน
นาป่ายางน้อย หมู่ท่ี 10 (ซอย5) เช่ือม บ้าน
พนาลัย หมู่ท่ี 11 ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอเวียง
ชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย 500,000                500,000                 

กิจกรรมท่ี 11.29 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านสัน
สลิด หมู่ท่ี 3 (ซอย11) ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอ
เวียงชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย 500,000                500,000                 

กิจกรรมท่ี 11.30 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื นตัว
หนอนบริเวณพื นท่ีจุดผ่อนปรนบ้านปางห้า (ท่า
ป่ากุ๊ก) พื นท่ี 906.00 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอแม่สาย                 500,000                  500,000

กิจกรรมท่ี 11.31 ก่อสร้างถนน คอนกรีต 1 2 อ้าเภอพาน             25,000,000              25,000,000

 กิจกรรมท่ี 11.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตโดย
ขยายขอบไหล่ทางขนาดผิวจราจร กว้าง 1 
เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอพาน

1,646,000             

1,646,000               

กิจกรรมท่ี 11.33 ปรับปรุงถนนโดยการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง
ท้องถ่ิน ชร. ถ. 134 -02 สายบ้านสันผักอี -บ้าน
แม่คาวหลวง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
7,200 เมตร

1 2 อบต.สันกลาง อ.
พาน

             3,830,000                3,830,000

กิจกรรมท่ี 11.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง
กิโลเมตรท่ี 4 + 832 ถึงกิโลเมตร ท่ี 5+002

1 2 อบต.สันติสุข อ.
พาน

                480,000                  480,000
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.35 ปรับปรุงซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สาย ชร 3163 (สายบ้านเจริญ
เมือง-บ้านใหม่เจริญมิตร)

1 2 อบต.เจริญเมือง 
อ.พาน

             3,800,000                3,800,000

กิจกรรมท่ี 11.36 วางท่อระบายน ้า คสล.พร้อม
ขยายไหล่ทาง ม.14 บ้านศาลาวังโค้ง เช่ือมม.1
บ้านป่าหุ่ง

1 2 อบต.ป่าหุ่ง อ.พาน              1,890,000                1,300,000

กิจกรรมท่ี 11.37ปรับปรุงอาคารจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินจุดชมวิวบ้านห้วยเอียน 
อ้าเภอเวียงแก่น

1 2 อ.เวียงแก่น                 500,000                1,890,000

กิจกรรมท่ี 11.38 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 
หมู่ 4 ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

2,395,000             

                 500,000

กิจกรรมท่ี 11.39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองบับ ม.13 ต.ป่าซาง

1 2 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

4,584,000             

2,395,000               

กิจกรรมท่ี 11.40 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
ช้างตลาดสดเมืองใหม่ขสายนอกฝากคึกฤทธ์ 
หมู่  ต้าบลทุ่งก่อ

1 2 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

3,000,000             

4,584,000               

กิจกรรมท่ี 11.41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่1 ต้าบลเวียงกาหลง
ถึงบ้านสบลี หมู่ท่ี 9 ต้าบลป่างื ว อ้าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย

1 2 เทศบาลต้าบล
เวียงกาหลง อ.

เวียงป่าเป้า

        8,580,000.00         8,580,000.00 17,160,000             
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.42ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห่าง ม.10 ทางเข้าวัดกู่เบี ย ต้าบล
เวียงกาหลง

1 2 เทศบาลต้าบล
เวียงกาหลง อ.

เวียงป่าเป้า

        7,300,000.00         7,300,000.00 14,600,000             

กิจกรรมท่ี 11.43ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน ้าและท่ออุโมงค์ คสล.
พร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

1 2 เทศบาลต้าบล
เวียงป่าเป้า อ.
เวียงป่าเป้า

        5,396,000.00         5,396,000.00 10,792,000             

กิจกรรมท่ี 11.44ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00-7.00 ม. พร้อม
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.เวียง อ.
เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1 2 เทศบาลต้าบล
เวียงป่าเป้า อ.
เวียงป่าเป้า

        3,419,000.00         3,419,000.00 6,838,000               

กิจกรรมท่ี 11.45 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่
น ้าค้า หมู่ท่ี 1, 2, 9 และ 11

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าสัก

      51,470,000.00       51,470,000.00 102,940,000           

กิจกรรมท่ี 11.46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางผาวี ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เช่ือมบ้านวังแก้ว อ้าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล้าปาง

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าหุ่ง 

อ้าเภอพาน

      25,000,000.00       25,000,000.00 50,000,000             

กิจกรรมท่ี 11.47 พัฒนาและฟ้ืนฟูท่ีลุ่มรองรับ
น ้าหลากและแหล่งรองรับน ้าก่อสร้างฝายแม่
น ้าค้า บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9 ต้าบลศรีดอนมูล
 อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลศรี

ดอนมูล อ้าเภอ
เชียงแสน

        9,800,000.00         9,800,000.00 19,600,000             

กิจกรรมท่ี 11.48 เสริมผิวถนนลาดยาง 
Asphaltic Concert บ้านเฟือยไฮ หมู่ท่ี 1 
เช่ือมบ้านสัน หมู่ท่ี 3 ต้าบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย

1 2 อบต.บ้านโป่ง อ.
เวียงป่าเป้า

            2,405,900             2,405,900 4,811,800               
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.49 เสริมผิวถนนลาดยาง 
Asphaltic Concert บ้านลังกา ม.4 ต.บ้านโป่ง
 เช่ือมบ้านดงหล่ายหน้า ม.7 ต้าบลเวียง

1 2 อบต.บ้านโป่ง อ.
เวียงป่าเป้า

2,276,000            2,276,000            4,552,000               

กิจกรรมท่ี 11.50 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโป่งหนอง หมู่3 (สายทางห้วย
เวียง)

1 2 อบต.เวียง อ.
เวียงป่าเป้า

            1,980,000             1,980,000 3,960,000               

กิจกรรมท่ี 11.51 ก่อสร้างถนนผิวทางเคพซิล
ถนนสายสู่พื นท่ีการเกษตรสายท่ี 1 บ้านห้วย
ห้อม หมู่ท่ี 7 ต้าบลป่าตาลอ้าเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงรายขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4 
เมตรยาว 1490 เมตรหรือให้ได้พื นท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4960 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 2,776,000            2,776,000            5,552,000               

กิจกรรมท่ี 11.52 ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่หมู่ 6 บ้านต้าหลวงต้าบลต้า
อ้าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอขุนตาล 2,754,000            2,754,000            5,508,000               

กิจกรรมท่ี 11.53 ขุดลอกล้าห้วยร่องแฮดหมู่ท่ี 
14 ต้าบลต้าอ้าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
ปากกว้าง 8 เมตรก้นกว้าง 7 เมตรความลึก 
3.50 เมตรความยาว 2000 เมตรหรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52500 ลูกบาศก์
เมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 2,000,000            2,000,000            4,000,000               

กิจกรรมท่ี 11.54ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง
กิโลเมตรท่ี 10 +084 ถึงกิโลเมตร ท่ี 10+254

1 2 อ้าเภอพาน 480,000              480,000              960,000                 
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.55 ซ่อมสร้างถนนทับผิวจราจร
ถนนลาดยางเดิม (แบบ ASPHALTIC 
CONCRETE) สายทางบ้านริมลาว – บ้านห้วย
ทราย ต้าบลป่าอ้อดอนชัย อ้าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

            2,980,000             2,980,000 5,960,000               

กิจกรรมท่ี 11.56 ก่อสร้างถนน คสล.  สายทาง
บ้านใหม่ดอยลาน  หมู่ท่ี 21 ต้าบลดอยลาน 
อ้าเภอเมืองเชียงราย  เช่ือมบ้านร่องเปา  หมู่ท่ี
 7 ต้าบลป่าแงะ อ้าเภอ ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอป่าแดด         1,007,000.00         1,007,000.00 2,014,000               

กิจกรรมท่ี 11.57 ก่อสร้างถนน คสล.รอบอ่าง
เก็บน ้าหนองผ้า (ประมาณ 1 กม.) หมู่ท่ี 18 
ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

        2,700,000.00         2,700,000.00 5,400,000               

กิจกรรมท่ี 11.58 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เกษตร หมู่ 10 ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

        3,098,000.00         3,098,000.00 6,196,000               

กิจกรรมท่ี 11.59 ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง 
หมู่ 8 หมู่ 9  ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

        2,806,000.00         2,806,000.00 5,612,000               

กิจกรรมท่ี 11.60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่างหมู่ 6 บ้านหัวดอย ต้าบล
ท่าสาย เช่ือม หมู่ 2 บ้านโป่งฮึ งต้าบลห้วยสัก 
อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

        2,949,000.00         2,949,000.00 5,898,000               
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยพลู หมู่ท่ี 1 ต้าบลท่าสุด เช่ือม
บ้านตะเคียนด้าหมู่ท่ี 10 ต้าบลนางแล

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

        2,999,000.00         2,999,000.00 5,998,000               

กิจกรรมท่ี 11.62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีไม่มีไหล่ทาง ถนนหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้า
หลวง หมู่ท่ี 1 ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

          840,000.00           840,000.00 1,680,000               

กิจกรรมท่ี 11.63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีไหล่ทาง บ้านหนองด่าน-หัวฝาย 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

            2,029,000             2,029,000 4,058,000               

กิจกรรมท่ี 11.64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีไหล่ทาง บ้านหัวฝาย-หนองด่าน 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

            1,172,000             1,172,000 2,344,000               

กิจกรรมท่ี 11.65 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามล้าน ้างาม หมู่ท่ี 5 ต้าบล        
แม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัด
เชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

            5,430,000             5,430,000 3,388,000               

กิจกรรมท่ี 11.66 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ท่ี 3  ต้าบลแม่ข้าวต้ม อ้าเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

            1,694,000             1,694,000 3,388,000               

กิจกรรมท่ี 11.67ขุดลอกห้วยขี ติ ว พร้อม
ปรับแต่งคันหมู่ท่ี 12 ต้าบลป่าก่อด้า

1 2 อ้าเภอแม่ลาว             1,074,000             1,074,000 2,148,000               
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กิจกรรมท่ี 11.68 ขุดลอกหนองเก๊าแฟน บ้าน
ใหม่สุขสรรค์ หมู่ท่ี ๒๖ ต้าบลท่าก๊อ อ้าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย               495,000               495,000 990,000                 

กิจกรรมท่ี 11.69ขุดลอกหนองปลาแห้ง หมู่ท่ี 
๑๓ ต้าบลท่าก๊อ 
อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย               495,000               495,000 990,000                 

กิจกรรมท่ี 11.70 ขุดลอกหนองใหม่ บ้านป่า
ถ่อน หมู่ท่ี ๒ ต้าบลท่าก๊อ อ้าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย               495,900               495,900 991,800                 

กิจกรรมท่ี 11.71 ขุดสระกักเก็บน ้าเพ่ืออุปโภค
และเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี ๔ ต้าบลป่าแดด 
อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย               498,000               498,000 996,000                 

กิจกรรมท่ี 11.72ขุดสระกักเก็บน ้าหนองจอสะ
ลาบ หมู่ท่ี ๑๕ ต้าบล
ป่าแดด อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 2 อ้าเภอแม่สรวย               498,000               498,000 996,000                 

กิจกรรมท่ี 11.73ก่อสร้างถนนการเกษตรโดย
การลงหินคลุกสายดอยก่ิวนกเช่ือมระหว่างบ้าน
สันง้อนไถ หมู่ 4 ต้าบลผางาม ถึงบ้านดอนแก้ว
 หมู่ท่ี 1 ต้าบลเมืองชุม อ้าเภอเวียงชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย 1,144,000            1,144,000            2,288,000               

กิจกรรมท่ี 11.74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางเข้าอ่างห้วยฮ้อม หมู่ท่ี 9 ต้าบล
ทุ่งก่อ อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 2 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง         1,934,000.00         1,934,000.00 3,868,000               

กิจกรรมท่ี 11.75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 7 ต้าบลดงมหาวัน ต้าบลเวียงเชียง
รุ้ง

1 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง           500,000.00           500,000.00 14,284,000             
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แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11.76 เสริมผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 9 บ้านนาเจริญ – 
หมู่ท่ี 15 บ้านตากควัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 2 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง         7,142,000.00         7,142,000.00 14,284,000             

กิจกรรมท่ี 11.77 โครงการก่อสร้างถนนแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 หมู่ท่ี 17 ต้าบลป่าแงะ อ้าเภอป่าแดด

1 2 อ้าเภอป่าแดด         9,214,000.00         9,214,000.00 18,428,000             

กิจกรรมท่ี 11.78โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ต้าบลโรงช้าง หมู่ท่ี 1 3 10 11 และหมู่ท่ี
 12

1 2 อ้าเภอป่าแดด           29,600,000           29,600,000 59,200,000             

กิจกรรมท่ี 11.79 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต้าบลโรงช้าง หท่ี 2 4 5 6 7 8 และหมู่ท่ี
 9

1 2 อ้าเภอป่าแดด           22,000,000           22,000,000 44,000,000             

กิจกรรมท่ี 11.80 โครงการก่อสร้าง& ปรับปรุง
อาคารตลาดชุมชน อ.ท่าสาย

1 2 อ.เมืองเชียงราย             3,000,000             3,000,000 6,000,000               

กิจกรรมท่ี 11.81  ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมและ
กระจายสินค้า OTOP อ้าเภอเวียงแก่น

1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว อ้าเภอ

เวียงแก่น

                        -             42,000,000           42,000,000 84,000,000             

กิจกรรมท่ี 11.82 ก่อสร้างอาคารศูนย์จ้าหน่าย
สินค้าโอท๊อปและสินค้าชุมชนต้าบลแม่ยาว

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

            3,000,000             3,000,000 6,000,000               

กิจกรรมท่ี 11.83 จัดตั งศูนย์ Otop ส้าหรับ
หมู่บ้านท่องเท่ียว ในพื นท่ีต้าบลห้วยชมภู

1 2 อ้าเภอเมือง
เชียงราย

              500,000               500,000 1,000,000               
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

รวม 11 โครงการ 1 2 93,035,000        24,000,000           356,833,843        278,930,800       278,930,800       1,031,730,443       

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการ
ลงทุนไทยในอาเซียน

2 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

10,000,000         14,000,000            18,000,000          42,000,000             

2. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอินทรีย์ 2 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

5,000,000           6,000,000              8,000,000            19,000,000             

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าส่ิงบ่งชี ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)

2 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

5,000,000           6,000,000              8,000,000            19,000,000             

4. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดน กลุ่ม
ประเทศ CLMVT

2 2 ส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด

เชียงราย

8,000,000           9,000,000              11,000,000          28,000,000             

5โครงการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2 2 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง

885,000,000         885,000,000         1,770,000,000         

6. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 2 2 กรมทางหลวง 10,079,000,000      10,079,000,000         10,079,000,000         30,237,000,000       

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

รวม 6 โครงการ 2 2 28,000,000        35,000,000           10,079,000,000    11,009,000,000       10,964,000,000       32,115,000,000     

1. โครงการพัฒนาพื นท่ีศูนย์กลางการติดต่อ
ประสานงานและให้บริการประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

20,000,000         20,000,000            20,000,000          60,000,000             

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
(Public Transport)

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

5,000,000           5,000,000              5,000,000            15,000,000             

3. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง 
ทางระบายน ้า สะพาน งานวิศวกรรมจราจร 
เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการสัญจรและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ้านวน 30 
โครงการ

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

30,400,000         27,000,000            57,400,000             

4. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือการสัญจรของประชาชน ถนนแม่กก (ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1207)

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

53,720,000            53,720,000             

5. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือการสัญจรของประชาชน ถนนดอยสะเก็น 
และถนนอ้อมดอยชุมชนดอยสะเก็น

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

16,980,000            16,980,000             

6. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือการสัญจรของประชาชน ถนนดอยพระบาท

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

9,130,000             9,130,000               

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งติ ว 
(ต่อเน่ือง)

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

9,955,000             9,955,000               

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกาสะลอง 3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

6,840,000             6,840,000               

รวม 8 โครงการ 3 2 55,400,000        52,000,000           96,625,000          25,000,000         229,025,000          

176,435,000      111,000,000         10,629,083,843         11,337,930,800       278,930,800       33,375,755,443     

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

รวมท้ังส้ิน 24 โครงการ

3-31



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

1. ส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล  
(ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเข้ียวงู)

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

        29,250,000          29,250,000          29,250,000            87,750,000

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การพัฒนาคุณภาพข้าว
หอมมะลิ

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

14,000,000         14,000,000          14,000,000          42,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธ์ุข้าวเหนียวเขี ยวงู

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

5,000,000           5,000,000            5,000,000            15,000,000             

 - กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือยกระดับการ
ผลิตสินค้าข้าว

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000         10,000,000          10,000,000          30,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 1.4 อ้านวยการและบริหาร
จัดการ

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

250,000             250,000              250,000              750,000                 

2. พัฒนาล าไย ล้ินจ่ี พืชเฉพาะถ่ินจังหวัด
เชียงรายเพ่ือการส่งออก

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

        20,250,000          20,000,000          20,000,000            80,250,000

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 พัฒนาการผลิตล้าไยให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000         10,000,000          10,000,000          30,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนาลิ นจ่ีเชียงรายสู่
มาตรฐานสากล

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000         9,750,000            9,750,000            29,500,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 2.3 อ้านวยการและบริหาร
จัดการ

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

250,000             250,000              250,000              750,000                 

แผนงานท่ี 2 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคัญของจังหวัด 

3-32



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (สับปะรด และส้มโอ)

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

20,250,000 20,250,000 20,250,000 60,750,000

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 พัฒนาส้มโอเชียงรายเพ่ือ
การส่งออก

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000         10,000,000          10,000,000          30,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 พัฒนาสับปะรดเชียงราย 
(ภูแล นางแล) เพ่ือการส่งออก

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000         10,000,000          10,000,000          30,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.3 อ้านวยการและบริหาร
จัดการ

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

250,000             250,000              250,000              750,000                 

4. ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

5,250,000 5,250,000 5,250,000 15,750,000

- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

5,250,000 5,250,000 5,250,000 10,500,000             

5. โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถ่ินตาม
ภูมิศาสตร์บนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงราย (ชา 
กาแฟ)

1 2 ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 5.1 พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ
เพ่ือยกระดับการผลิตทั งวงจร

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

7,500,000           7,500,000            7,500,000            22,500,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ชาเพ่ือยกระดับการผลิตทั งวงจร

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

7,500,000           7,500,000            7,500,000            22,500,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 5.3 ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

4,750,000           4,750,000            4,750,000            14,250,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 5.4 ติดตามประเมินผล 1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

250,000             250,000              250,000              750,000                 
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6. โครงการยกระดับและมาตรฐานการผลิต
ปลานิลจังหวัดเชียงราย

1 2 ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 6.1 ส่งเสริมการเลี ยงสัตว์น ้า
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 ส้านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

1,000,000           1,000,000            1,000,000            3,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าปลานิล 1 2 ส้านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

2,500,000           2,500,000            2,500,000            7,500,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 6.3 ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม
ปลานิล (ฟาร์ม GAP)

1 2 ส้านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

500,000             500,000              500,000              1,500,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 6.4 พัฒนาด้านการตลาด 1 2 ส้านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

1,000,000           1,000,000            1,000,000            3,000,000               

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ
คุณภาพ

1 2 ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

15,000,000 0 0 15,000,000 14,278,680 44,278,680

- กิจกรรมหลักท่ี 7.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตโคเนื อ

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

721,320             721,320              721,320              2,163,960               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.2 พัฒนาการผลิตอาหาร
และเสบียงอาหารโคเนื อ

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

8,170,000           8,170,000            8,170,000            24,510,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 7.3 พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุโคเนื อ 1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

2,068,000           2,068,000            2,068,000            6,204,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.4 กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคและดูแลสุขภาพสัตว์

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

1,800,000           1,800,000            1,800,000            5,400,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.5 พัฒนาฟาร์มเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

500,000             500,000              500,000              1,500,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.6 ป้องกันควบคุมมลพิษ
จากการเลี ยงโคเนื อ

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

1,050,000           1,050,000            1,050,000            3,150,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.7 ข้อมูลสารสนเทศโคเนื อ/
โคขุน เพ่ือการบริหารจัดการ

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

82,000               82,000                82,000                246,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.8 อ้านวยการ 
ประชาสัมพันธ์ ตรวจเย่ียม ติดตามประเมินผล

1 2 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

608,680             608,680              608,680              1,826,040               

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตร

1 2 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 30,000,000

-กิจกรรมหลักท่ี 8.1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

150,000             150,000              150,000              450,000                 

-กิจกรรมหลักท่ี 8.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

1,500,000           1,500,000            1,500,000            4,500,000               

-กิจกรรมหลักท่ี 8.3 พัฒนาศูนย์ต้นแบบ 1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

8,100,000           8,100,000            8,100,000            24,300,000             
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

-กิจกรรมหลักท่ี 8.4 ประชาสัมพันธ์และ
ติดตามประเมินผล

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

250,000             250,000              250,000              750,000                 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
การตลาดของสถาบันเกษตรกร

1 2 ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

19,993,000 0 0 35,500,000 0 55,493,000

- กิจกรรมหลักท่ี 9.1 ก่อสร้างโรงงานผลิตน ้า
ยางข้นพร้อมเคร่ืองจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพ่ืออุตสาหกรรม

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

15,993,000 33,000,000 48,993,000

- กิจกรรมหลักท่ี 9.2 ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
การตลาดสินค้ายางพารา

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

4,000,000 2,500,000 6,500,000

10. โครงการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรโดยการ
ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย
การแปรรูปสินค้าเกษตร

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

0 9,285,140 0 0 0 9,285,140             

- กิจกรรมหลักท่ี 10.1 เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร
โดยการลดต้นทุนการผลิต

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

4,300,000 4,300,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 10.2 ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร (อ้าเภอดอยหลวง)

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

2,000,000 2,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 10.3 ลดต้นทุนการเลี ยงปลา
ด้วยหญ้าเนเปียร์

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

1,100,000 1,100,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 10.4 ส่งเสริมอาชีพแปรรูป
อาหารสู่การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

1,185,140 1,185,140               

- กิจกรรมหลักท่ี 10.5 แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานสากล อ้าเภอขุนตาล

1 2 ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

700,000 700,000                 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

11. โครงการบริหารและจัดการแหล่งน้ า 1 2 อ้าเภอเวียงป่า
เป้า/อ้าเภอแม่
ลาว/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เทิง/อ้าเภอพาน

0 40,097,264 0 0 0 40,097,264           

- กิจกรรมหลัก บริหารและจัดการแหล่งน ้า 28
 กิจกรรม

1 2 อ้าเภอเวียงป่า
เป้า/อ้าเภอแม่
ลาว/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เทิง/อ้าเภอพาน

40,097,264 40,097,264             

12. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอเวียงป่า
เป้า/อ้าเภอเวียง
ชัย/อ้าเภอแม่

สาย/อ้าเภอเวียง
แก่น/อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง/อ้าเภอ

เมือง/อ้าเภอเชียง
ของ/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
ป่าแดด/อ้าเภอ

ดอยหลวง

0 85,513,700 0 0 0 85,513,700           
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเท่ียว 28 
กิจกรรม

1 2 อ้าเภอเวียงป่า
เป้า/อ้าเภอเวียง
ชัย/อ้าเภอแม่

สาย/อ้าเภอเวียง
แก่น/อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง/อ้าเภอ

เมือง/อ้าเภอเชียง
ของ/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
ป่าแดด/อ้าเภอ

ดอยหลวง

85,513,700 85,513,700             

13. โครงการบริหารและจัดการแหล่งน้ า 1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอเวียง
แก่น/อ้าเภอแม่จัน

0 22,028,160 0 0 0 22,028,160           

- กิจกรรมหลัก บริหารและจัดการแหล่งน ้า 4 
กิจกรรม

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอเวียง
แก่น/อ้าเภอแม่จัน

22,028,160 22,028,160             
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

14. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเท่ียว

1 2 ท่ีทท้าการ
ปกครองจังหวัด
เชียงราย/อ้าเภอ
ป่าแดด/อ้าเภอ
เชียงของ/อ้าเภอ

เวียงเชียงรุ้ง/
อ้าเภอเวียงป่าเป้า

0 32,168,000 0 0 0 32,168,000           

กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือการ
ขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเท่ียว 4 กิจกรรม

1 2 ท่ีทท้าการ
ปกครองจังหวัด
เชียงราย/อ้าเภอ
ป่าแดด/อ้าเภอ
เชียงของ/อ้าเภอ

เวียงเชียงรุ้ง/
อ้าเภอเวียงป่าเป้า

32,168,000 32,168,000             

15. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรและ  สร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้
เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมย่ังยืน

1 2 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

0 0 20,632,800 20,632,800 20,632,800 61,898,400

กิจกรรมหลักท่ี 15.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ข้าวเชียงรายสู่สากล (ข้าวหอมมะลิ ข้าว
เหนียวเขี ยวงู )

1 2 สนง.เกษตร จ.
เชียงราย

ม.ราชภัฎ.ชร.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 15.2 พัฒนาพืช
เฉพาะถ่ินตามภูมิศาสตร์บนพื นท่ีสูง
จังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ)

1 2 สนง.เกษตร จ.
เชียงราย

ม.ราชภัฎ.ชร.
ม.แม่ฟ้าหลวง

5,775,450 5,775,450 5,775,450 17,326,350
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 15.3 พัฒนาสับปะรด
เชียงราย : นางแลแบรนด์ 4.0 และภูแล 
Innovation

1 2 สนง.เกษตร จ.
เชียงราย

ม.ราชภัฎ.ชร.

2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000

กิจกรรมหลักท่ี 15.4 ยกระดับและ
มาตรฐานการผลิตยางพาราจังหวัด
เชียงราย

1 2 สนง.เกษตร จ.
เชียงราย

การยางฯจ.
เชียงราย

837,940 837,940 837,940 2,513,820

กิจกรรมหลักท่ี 15.5 ประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

1 2 สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จ.เชียงราย

สนง.
ประชาสัมพันธ์
 จ.เชียงราย

3,130,000 3,130,000 3,130,000 9,390,000

กิจกรรมหลักท่ี 15.6 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการตลาดศูนย์
กระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยในเชิงธุรกิจ

1 2 ม.ราชภัฎ ชร.
สนง.สหกรณ์ จ.

เชียงราย

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

กิจกรรมหลักท่ี 15.7 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป
น ้านมโคของสถาบันเกษตรกร

1 2 สนง.สหกรณ์ จ.
เชียงราย

2,517,710 2,517,710 2,517,710 7,553,130
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 15.8 โครงการเดินตาม
รอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน สู่
การเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการปศุสัตว์

1 2 กองพันทหาร
ราบท่ี ๓ กรม
ทหารราบท่ี 

๑๗ ใน
พระองค์

สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม

ราชชนนี

871,700 871,700 871,700 2,615,100

16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การเกษตร

1 2 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

12,302,000 12,302,000

กิจกรรมหลักท่ี 16.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม
เพ่ือการเกษตร

1 2 10,802,000 10,802,000

กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านปงน้อย หมู่ 2  ต้าบลปงน้อย  
อ้าเภอดอยหลวง จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตร   จุดท่ี 2
 ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 40.50 เมตร หนา 
0.15 เซนติเมตร

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

985,000 985,000

กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ 2  ต้าบลปงน้อย  
อ้าเภอดอยหลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
375.50 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตร

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

900,000 900,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมระหว่างต้าบลหมู่ 5 ต้าบลโชคชัย  
อ้าเภอดอยหลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 500
 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตร

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

1,498,000 1,498,000

กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผ่านศึก หมู่ 11  ต้าบลปงน้อย  
อ้าเภอดอยหลวงขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 
208.50 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตร

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

499,000 499,000

กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผ่านศึก หมู่ 11  ต้าบลปงน้อย  
อ้าเภอดอยหลวงขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 
141.80 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตร

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

499,000 499,000

กิจกรรมย่อย 6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีตเช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 2
 กับหมู่ท่ี 14

1 2 อ.เทิง 6,421,000 6,421,000

กิจกรรมหลักท่ี 16.2 การบริหารจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตร

1 2 1,500,000 1,500,000

กิจกรรมย่อย 1 โครงการวางท่อพีวีซีเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร หมู่ท่ี 7 ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง

1 2 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง 500,000 500,000

กิจกรรมย่อย 2 วางท่อพีวีซีเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร หมู่ 8 และหมู่ 10 ต้าบลป่าซาง 
อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าซาง

1,000,000 1,000,000

3-43



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

17. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัด
เชียงราย (Chiangrai Herbal City)

1 2 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

0 0 4,874,200 4,874,200 4,874,200 14,622,600

กิจกรรมหลักท่ี 17.1 เมืองสมุนไพรครบวงจร
และภูมิปัญญาการแพทย์พื นบ้านล้านนา

1 2 สนง. สาธารณสุข
 จ.เชียงราย

2,614,200 2,614,200 2,614,200 7,842,600

กิจกรรมหลักท่ี 17.2 ส่งเสริมการผลิตและแปร
รูปสมุนไพร เพ่ือใช้ในการเกษตรแทนการใช้
สารเคมี

1 2 ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

จังหวัดเชียงราย

1,280,000 1,280,000 1,280,000 3,840,000

กิจกรรมหลักท่ี 17.3 การส้ารวจและบันทึก
ข้อมูลพืชสมุนไพรและผักพื นบ้านท้องถ่ินใน
ครัวเรือน

1 2 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

100,000 100,000 100,000 300,000

กิจกรรมหลักท่ี 17.4 การสร้างครอบครัว
ต้นแบบโดยการการพัฒนาแกนน้าครอบครัว
โดยการน้าพืชสมุนไพรและผักพื นบ้านท้องถ่ิน
ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคเบื องต้น 10 
กลุ่มอาการ

1 2 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

880,000 880,000 880,000 2,640,000

18. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรและ  สร้างมูลค่าเพ่ิม ภายใต้
เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมย่ังยืน

1 2 ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด

เชียงราย

0 0 3,852,000 3,852,000 3,852,000 11,556,000

กิจกรรมหลักท่ี 15.1 เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร
โดยการลดต้นทุนการผลิต

1 2 สนง.สหกรณ์ จ.
เชียงราย

3,852,000 3,852,000 3,852,000 11,556,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

19. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต และ
สร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
ปลอดภัยเชียงราย

1 2 หน่วยงาน
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

0 0 6,754,420 6,754,420 6,754,420 20,263,260

กิจกรรมหลักท่ี 19.1 พัฒนาศักยภาพ
การผลิต และสร้างเครือข่ายการผลิต
สินค้าเกษตร อาหารปลอดภัยเชียงราย

1 2 สนง.
สาธารณสุข จ.

เชียงราย
ม.ราชภัฎ ชร.

6,754,420 6,754,420 6,754,420 20,263,260

20. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร และการ
ใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงราย (Chiangrai Herbal City)

1 2 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

0 0 6,200,000 6,200,000 6,200,000 18,600,000

กิจกรรมหลักท่ี 21.1 การจัดท้าระบบข้อมูล
สารสนเทศพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย

1 2 ม.ราชภัฎ ชร. 6,200,000 6,200,000 6,200,000 18,600,000

21. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีทางการเกษตร

1 2 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

0 0 25,690,000 0 0 25,690,000

กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
 ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายกลาง 
บ้านท่าข้าม หมู่1 ต้าบลท่าข้าม เช่ือบ้านทุ่งค้า 
หมู่ 2 ต้าบลหลายงาว  อ้าเภอเวียงแก่น  กว้าง
 5 เมตร ยาว 6.80 กิโลเมตร

1 2 เทศบาลต้าบลท่า
ข้าม ต้าบลหล่าย
งาว อ้าเภอเวียง

แก่น จังหวัด
เชียงราย

17,780,000 17,780,000
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างถนนผิวทางเคพซิล
ถนนสายสู่พื นท่ีการเกษตรสายท่ี 1 บ้านห้วย
ห้อม หมู่ท่ี 7 ต้าบลป่าตาลอ้าเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงรายขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 4 
เมตรยาว 1490 เมตรหรือให้ได้พื นท่ีด้าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 4960 ตารางเมตร

1 2 อ้าเภอขุนตาล 2,776,000 2,776,000

กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างถนนการเกษตรโดย
การลงหินคลุกสายดอยก่ิวนกเช่ือมระหว่างบ้าน
สันง้อนไถ หมู่ 4 ต้าบลผางาม ถึงบ้านดอนแก้ว
 หมู่ท่ี 1 ต้าบลเมืองชุม อ้าเภอเวียงชัย

1 2 อ้าเภอเวียงชัย 1,144,000 1,144,000

กิจกรรมย่อย 4 ขุดลอกหนองป่ายาง หมู่ 12 
บ้านใหม่โพธ์ิงาม ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเวียงชัย

2,000,000 2,000,000

กิจกรรมย่อย 5 ขุดลอก ท้านบดินและคลองส่ง
น ้าก๊อดป่าฮ้อม บ้านทุ่งกวางใต้ ม.11 และม.12
 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอดอยหลวง

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

1,500,000 1,500,000

กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างฝายน ้าล้น หมู่ท่ี 13 
ต้าบลป่าซาง  อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเวียงเชียง

รุ่ง จังหวัดเชียงราย

490,000 490,000

22. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ 
(Zoning)

1 2 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

10,000,000 0 0 10,000,000 0 20,000,000           

แผนงานท่ี 3 เพ่ิมสัดส่วนสินค้าเกษตรท่ีได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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- กิจกรรมหลักท่ี 22.1 เสริมสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

2,000,000           2,000,000            4,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 22.2 การด้าเนินงานตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

8,000,000           8,000,000            16,000,000             

23. โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต 
การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

1 2 ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 23.1 จัดท้าฐานข้อมูลด้าน
การผลิต การตลาด

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 23.2 จัดท้าระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีออนไลน์ และเป็น
ศูนย์กลางเช่ือมโยงเครือข่าย การผลิต การแปร
รูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

7,000,000 7,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 23.3 พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ด้านการตลาดแก่เจ้าหน้าท่ี/ผู้น้ากลุ่ม
เกษตร

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 23.4 สร้างเครือข่ายกลุ่มการ
ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 23.5 ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาด

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

10,000,000 10,000,000
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24. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัด
เชียงราย

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

0 28,447,200 0 0 0 28,447,200

- กิจกรรมหลักท่ี 24.1 ส่งเสริมและพัฒนาข้าว
เชียงรายสู่สากล (ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียว
เขี ยวงู)

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

7,463,600 7,463,600

- กิจกรรมหลักท่ี 24.2 เตรียมความพร้อมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  อ้าเภอดอยหลวง

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

1,811,000 1,811,000

- กิจกรรมหลักท่ี 24.3  พัฒนาพืชเฉพาะถ่ิน
ตามภูมิศาสตร์บนพื นท่ีสูงจังหวัดเชียงราย (ชา 
กาแฟ)

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,550,000 2,550,000

- กิจกรรมหลักท่ี 24.4 พัฒนาสับปะรดเชียงราย
 : นางแลแบรนด์ 4.0 และ ภูแล Innovation

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,500,000 2,500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 24.5 ส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอ)

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 24.6 กิจกรรมพัฒนาล้าไย
และลิ นจ่ี พืชเฉพาะถ่ินจังหวัดเชียงรายเพ่ือการ
ส่งออก

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

1,500,000 1,500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 24.7 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน ้านมโค

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

4,022,600 4,022,600

- กิจกรรมหลักท่ี 24. 8 ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจปลานิลล้านนา

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,500,000 2,500,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 24.9 บริหารจัดการสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,100,000 2,100,000

- กิจกรรมหลักท่ี 24.10 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการตลาดศูนย์กระจายสินค้า
เกษตรปลอดภัยในเชิงธุรกิจ

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000

25. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตและแปร
รูปอาหารจากเน้ือสัตว์ปลอดภัยส าหรับ
ผู้บริโภค

1 2 0 0 60,000,000 60,000,000 120,000,000

26. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาล้านนาและสวนสมุนไพร

1 2 0 0 22,000,000 22,000,000 44,000,000

27. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร 
และป่าไม้ ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป

1 2 0 0 22,000,000 22,000,000 44,000,000

28. โครงการขุดลอกหนองข้ีบ้วนพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

1 2 20,000,000 0 0 20,000,000 40,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 28.1 จัดท้าฐานข้อมูลด้าน
การผลิต การตลาด

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000 1,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 28.2 จัดท้าระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีออนไลน์ และเป็น
ศูนย์กลางเช่ือมโยงเครือข่าย การผลิต การแปร
รูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

7,000,000 7,000,000 14,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 28.3 พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ด้านการตลาดแก่เจ้าหน้าท่ี/ผู้น้ากลุ่ม
เกษตร

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

500,000 500,000 1,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 28.4 สร้างเครือข่ายกลุ่มการ
ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000 4,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 28.5 ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาด

1 2 ส้านักงานเกษตร
และสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย

10,000,000 10,000,000 20,000,000

29. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัด
เชียงราย

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

0 28,447,200 0 0 0 28,447,200

- กิจกรรมหลักท่ี 29.1 ส่งเสริมและพัฒนาข้าว
เชียงรายสู่สากล (ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียว
เขี ยวงู)

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

7,463,600 7,463,600

- กิจกรรมหลักท่ี 29.2 เตรียมความพร้อมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพ  อ้าเภอดอยหลวง

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

1,811,000 1,811,000

- กิจกรรมหลักท่ี 29.3  พัฒนาพืชเฉพาะถ่ิน
ตามภูมิศาสตร์บนพื นท่ีสูงจังหวัดเชียงราย (ชา 
กาแฟ)

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,550,000 2,550,000

- กิจกรรมหลักท่ี 29.4 พัฒนาสับปะรดเชียงราย
 : นางแลแบรนด์ 4.0 และ ภูแล Innovation

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,500,000 2,500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 29.5 ส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอ)

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 26.6 กิจกรรมพัฒนาล้าไย
และลิ นจ่ี พืชเฉพาะถ่ินจังหวัดเชียงรายเพ่ือการ
ส่งออก

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

1,500,000 1,500,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 21.7 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน ้านมโค

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

4,022,600 4,022,600

- กิจกรรมหลักท่ี 29. 8 ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจปลานิลล้านนา

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,500,000 2,500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 29.9 บริหารจัดการสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,100,000 2,100,000

- กิจกรรมหลักท่ี 29.10 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการตลาดศูนย์กระจายสินค้า
เกษตรปลอดภัยในเชิงธุรกิจ

1 2 ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000

รวม 29 โครงการ 1 2 194,993,000      245,986,664         80,305,420          336,563,420       270,342,100       1,128,190,604       

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

1. .โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ 2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 13,000,000

3. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร (GAP)

2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 13,000,000

4. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 13,000,000

5. โครงการลดความเส่ียงเกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช

2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

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

6. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยลด
ต้นทุน

2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

8. โครงการลดความเส่ียงด้านราคา 2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

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

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปของ
ผลผลิตการเกษตร

2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

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

10. โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก 2 2 กรมส่งเสริม
การเกษตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

11. โครงการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบ
ชลประทานในพื นท่ีจังหวัดเชียงราย

2 2 กรมชลประทาน 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 400,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

12. โครงการจัดหาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นท่ี
ชลประทาน

2 2 กรมชลประทาน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000

13. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

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

14. โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

15. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 2 2 กรมประมง 230,000 230,000 230,000 230,000 920,000

16. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี ยง
ปลานิลแบบครบวงจร

2 2 กรมประมง 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000

17. โครงการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช 2 2 กรมวิชาการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

18. โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนย์ข้าว
ชุมชน

2 2 กรมการข้าว 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

19. โครงการตรวจรับรองคุณภาพข้าว GAP 2 2 กรมการข้าว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000
20. โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร

2 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 6,400,000

21. ก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

2 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 2,565,000 2,565,000 2,565,000 2,565,000 10,260,000

22. โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
และรณรงค์ไถกลบตอชัง

2 2 กรมพัฒนาท่ีดิน 260,000 260,000 260,000 260,000 1,040,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

23. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
ส้าหรับสินค้าเกษตรท่ีส้าคัญ

2 2 กรมปศุสัตว์ 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

24. โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง
(Smart Farmer)

2 2 กรมปศุสัตว์ 980,000 980,000 980,000 980,000 3,920,000

25. โครงการปรับโครงสร้างภาคการผลิต 2 2 กรมปศุสัตว์ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000

26. โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน

2 2 กรมปศุสัตว์ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 5,200,000

27. โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

2 2 กรมปศุสัตว์ 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000

28. โครงการ พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 2 2 กรมปศุสัตว์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000

29. โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บ้าบัด 
และชันสูตรโรคสัตว์

2 2 กรมปศุสัตว์ 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 27,200,000

30. โครงการ ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ
พร้อมรับปัญหาโรคระบาดสัตว์ปีก

2 2 กรมปศุสัตว์ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 9,600,000

31. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

2 2 กรมปศุสัตว์ 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000

32. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 2 2 กรมปศุสัตว์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000

33. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ด้านการปศุสัตว์

2 2 กรมปศุสัตว์ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000

34. วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 2 2 กรมปศุสัตว์ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000

35. โครงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ท่ัวไป

2 2 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

3,477,200 3,477,200 3,477,200 3,477,200 13,908,800

36. โครงการเพ่ิมช่องทางการตลาดสหกรณ์  
ปศุสัตว์ ประมง

2 2 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

530,000             530,000                530,000              530,000              2,120,000
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37. โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 2 2 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

1,000,000           1,000,000              1,000,000            1,000,000            4,000,000

38. โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2 2 กรมส่งเสริม
สหกรณ์

135,000             135,000                135,000              135,000              540,000

39. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
(การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน.)

2 2 วทน 2,954,500 3,000,000 3,000,000 8,954,500

40. โครงการ เพ่ิมมูลค่าเพ่ิม ผลผลิตทาง 
การเกษตร โดย การ แปรรูป

2 2 17,200,000 17,200,000 17,200,000 51,600,000

41  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

2 2 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวงส้านักงาน
เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

1,200,000,000       1,200,000,000      1,200,000,000      3,600,000,000

รวม 41 โครงการ 2 2 214,527,200      217,481,700         1,220,200,000      1,434,727,200     1,458,727,200            4,545,663,300

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อปท.
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1. โครงการวิสาหกิจชุมชน 3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

6,000,000           6,000,000              6,000,000                         18,000,000

2. โครงการส่งเสริมการสร้างงานและสร้าง
อาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหน่ึงต้าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ
กลุ่มผู้พิการ ทั งในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และหัถกรรม ตั งแต่การผลิต
 การพัฒนาคุณและมาตรฐานผลิตภัณ์ถึง
การตลาด จ้านวน 20 โครงการ

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

7,920,000           7,920,000                           15,840,000

3. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
เกษตรกรในพื นท่ีด้านการผลิตเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การแปรรูป การจ้าหน่ายและ
การตลาดตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการด้าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย จ้านวน 6 โครงการ

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

830,000             830,000                               1,660,000

4. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตและแปรรูป
อาหารจากเนื อสัตว์ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

60,000,000            60,000,000          60,000,000                     180,000,000

5. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ล้านนาและสวนสมุนไพร

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

22,000,000            22,000,000          22,000,000                       66,000,000

6. โครงการพัฒนาศูนย์กรเรียนรู้สมุนไพร และ
ป่าไม้ ส้าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

22,000,000            22,000,000          22,000,000                       66,000,000
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7. โครงการขุดลอกหนองขี บ้วนพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์

3 2 เทศบาลนคร
เชียงราย

3,860,000             3,860,000            3,860,000                         11,580,000

รวม 7 โครงการ 3 2 14,750,000        14,750,000           107,860,000        113,860,000       107,860,000                 359,080,000

424,270,200      478,218,364         1,408,365,420      1,885,150,620     1,729,069,300     5,925,073,904       

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

รวมท้ังส้ิน 77 โครงการ
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1. โครงการ ปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงราย
เมืองน่าเท่ียว จุดหมายปลายทางแห่งการ
พักผ่อน (ChiangRai Destination)

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

13,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 43,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ตามกระแสงบประมาณ  
 10 ล้านบาท โดยการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว 
ตอบสนองกระแสการท่องเท่ียว เพ่ือกระจาย
รายได้สู่ชุมชน จังหวัด อย่างย่ังยืน

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 การส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเท่ียวเพ่ือแก้ไขปัญหาช่วง Low Season

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

8,000,000 10,000,000 10,000,000 28,000,000

2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงราย 
เมืองแห่งหัวใจสีเขียว (Green Heart 
Green City)

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 25,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 สร้างระบบการกระจาย
ผลผลิตและอาหารท้องถ่ิน

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

1,000,000 2,500,000 2,500,000 6,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนาต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ร้านอาหารปลอดภัย

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2,000,000 2,500,000 2,500,000 7,000,000

แผนงานท่ี 4 เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว 
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- กิจกรรมหลักท่ี 2.3 พัฒนาการท่องเท่ียว
ชุมชน เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

1,000,000 2,500,000 2,500,000 6,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 2.4 พัฒนาการตลาดสีเขียว
อย่างย่ังยืน

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

1,000,000 2,500,000 2,500,000 6,000,000

3.  โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา 
OTOP Wisdom Chiangrai

1 2 ส านักงานพัฒนา
ชุมชน / 
ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

30,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 50,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 จัดเตรียมและประสาน
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาOTOP
 จังหวัดเชียงราย ด้านหัตถกรรมทอผ้าไทย
ล้านนา (Chiang Rai  OTOP Wisdom 
Center )  2 แห่ง

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชน / 
ส้านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

20,000,000         4,000,000            4,000,000            28,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาOTOP จังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชน / 
ส้านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000,000         6,000,000            6,000,000            22,000,000             
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4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) 
จังหวัดเชียงราย

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย / 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

5,000,000 0 0 15,000,000 15,000,000 35,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 4.1 จัดอบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพ่ือการ
บริการท่ีเป็นเลิศ

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย / 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย

2,500,000           8,000,000            8,000,000            18,500,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 4.2 การท้าตลาด/ส่ือ
ประชาสัมพันธ์

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย / 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย

2,500,000           7,000,000            7,000,000            16,500,000             

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เมืองเชียงของ หน่ึงเมืองสองแบบ เพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เช่ือมโยง GMS และ ASEAN

1 2 อ าเภอเชียงของ 4,890,000 0 0 55,000,000 55,000,000 114,890,000

- กิจกรรมหลักท่ี 5.1ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานท่ี/แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอเชียงของ 4,890,000 55,000,000 55,000,000 114,890,000

6. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว "เมืองพาน 
เมืองผ่านต้องแวะ"

1 2 อ าเภอพาน 4,620,000 0 0 12,000,000 12,000,000 28,620,000
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- กิจกรรมหลักท่ี 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พื นท่ี ให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 2 อ้าเภอพาน 1,000,000           1,000,000            1,000,000            3,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานท่ี/แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอพาน 2,620,000           10,000,000          10,000,000          22,620,000

- กิจกรรมหลักท่ี 6.3 ประชาสัมพันธ์โดยแผ่น
พับ/โบชัว Social network และ/หรือ อีเว้นท์
ต่างๆ

1 2 อ้าเภอพาน 1,000,000           1,000,000            1,000,000            3,000,000

 7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ าห้วย
ดินด า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

1 2 อ าเภอเวียงเชียง
รุ้ง

3,176,072 0 0 18,887,500 18,887,500 40,951,072

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 2 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3,176,072 18,887,500 22,063,572

8. โครงการพัฒนาเมืองหน้าด่าน แม่สาย
เมืองน่าเท่ียว เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1 2 อ าเภอแม่สาย 4,512,000 0 0 13,800,000 13,800,000 32,112,000

- กิจกรรมหลักท่ี 8 1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอแม่สาย 2,512,000           8,800,000            8,800,000            20,112,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 8.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอแม่สาย 2,000,000           5,000,000            5,000,000            12,000,000             

9. โครงการตามรอยพญามังรายมหาราช 1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

2,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 22,000,000
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- กิจกรรมหลักท่ี 9.1 จัดประชุม เสวนา และ
กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ (ตามรอยพญามังรายมหาราช

1 2 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

1,000,000           4,000,000            4,000,000            9,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 9.2 จัดท้าข้อมูล คู่มือแผนท่ี
รายการน้าเท่ียวภายในจังหวัดเชียงรายและ
เช่ือมโยงไปยังแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

1 2 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

1,000,000           6,000,000            6,000,000            13,000,000

10. โครงการพัฒนา อ.แม่จัน เมืองน่าอยู่ สู่
สังคมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 อ าเภอแม่จัน 2,608,830 0 0 28,610,000 28,610,000 59,828,830

- กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุกู่
แก้ว

1 2 อ้าเภอแม่จัน 2,608,830           28,610,000 28,610,000 59,828,830

11. โครงการพัฒนา พ้ืนท่ีอ าเภอเมือง
เชียงราย สู่การท่องเท่ียวสากล บนรากฐาน
การเกษตร การค้าและการท่องเท่ียว

1 2 อ าเภอเมือง 4,065,000 0 0 19,135,900 19,135,900 42,336,800

- กิจกรรมหลัก ปรับปรุงน ้าพุร้อนโป่งพระบาท 
(แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ)

1 2 อ้าเภอเมือง 4,065,000           19,135,900 19,135,900 42,336,800

12.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
วัฒนธรรมและสุขภาพ

1 2 อ.เวียงป่าเป้า/
อ.พญาเม็งราย/
อ.ขุนตาล/  อ.

เวียงแก่น

12,742,040 0 0 12,742,040 12,742,040 38,226,120

- กิจกรรมหลักท่ี 12.1 ก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ.พญาเม็งราย 3,000,000           3,000,000            3,000,000            9,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 12.2 ก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ.เวียงป่าเป้า 2,500,000           2,500,000            2,500,000            7,500,000
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- กิจกรรมหลักท่ี 12.3 ก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ.เวียงแก่น 4,390,000           4,390,000            4,390,000            13,170,000

- กิจกรรมหลักท่ี 12.4 ก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ.ขุนตาล 2,852,040           2,852,040            2,852,040            8,556,120               

13. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวพ้ืนท่ีอ าเภอ
เชียงแสนแดนศรัทธา เพ่ือ รองรับการ
ท่องเท่ียว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1 2 อ าเภอเชียงแสน 3,677,000 0 0 15,854,500 15,854,500 35,386,000

- กิจกรรมหลักท่ี 13.1 ก่อสร้าง/ปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอเชียงแสน 1,677,000           8,404,500            8,404,500            18,486,000

- กิจกรรมหลักท่ี 13.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว/พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับ
การท่องเท่ียว

1 2 อ้าเภอเชียงแสน 2,000,000           7,450,000            7,450,000            16,900,000

14. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 1 ดอย 
ตามรอยครูบาศรีวิชัย (พระธาตุดอยตุง)

1 2 อ าเภอแม่สาย 30,000,000 0 0 10,000,000 20,000,000 60,000,000

- กิจกรรมหลัก ท้าการก่อสร้างทางเดิน
คอนกรีตตัวหนอนพร้อมราวจับ  และก่อสร้าง
จุดชมวิวพร้อมลานชมวิว  และป้ายประวัติ
ความเป็นมา

1 2 อ้าเภอแม่สาย 30,000,000 10,000,000 20,000,000 60,000,000
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15.  โครงการพัฒนา ส่งเสริม การกีฬาท่ีเป็น
เลิศ เพ่ือรองรับ Sport Tourism

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

เชียงราย/การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย ส านักงาน

เชียงราย

7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 21,000,000

- กิจกรรมหลัก ปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือรองรับ
 Sport Tourism

2 7,000,000 7,000,000 7,000,000 21,000,000             

16. โครงการจัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
แนะน าศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและ
ให้บริการประชาชนและนักท่องเท่ียวภายใน
จังหวัดเชียงราย

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

เชียงราย/การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย ส านักงาน

เชียงราย

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 30,000,000

- กิจกรรมหลักท่ี 16.1 ก่อสร้าง/ติดตั ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ชนิดคร่อมผิวจราจร 
(Overhead) บริเวณถนนสายเอเชีย (A1 - 
ซูเปอร์ไฮเวย์) ก่อนถึงแยกประสพสุข (ฝ่ังขาขึ น
ไปทางอ้าเภอแม่จันและอ้าเภอแม่สาย) จ้านวน
 ๑ ป้าย

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

เชียงราย/การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย ส้านักงาน

เชียงราย

5,000,000           5,000,000            5,000,000            15,000,000
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- กิจกรรมหลักท่ี 16.2 ก่อสร้าง/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ชนิดคร่อมผิวจราจร 
(Overhead) บริเวณถนนสายเอเชีย (A1 - 
ซูเปอร์ไฮเวย์) ก่อนถึงแยกประสพสุข (ฝ่ังขา
ล่องไปทางจังหวัดพะเยา) จ้านวน 1 ป้าย

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด

เชียงราย/การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย ส้านักงาน

เชียงราย

5,000,000           5,000,000            5,000,000            15,000,000             

17. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกาะแม่ฟ้าของ
แผ่นดิน

1 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000 0 0 0 10,000,000

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างปะติมากรรมช้าง ท้า
ด้วยโลหะทองเหลืองรมด้า ขนาด 7.55 เมตร 
บนแท่นสูงขนาด 1 เมตร

1 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000 -                     10,000,000             

18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.
ม่วง-แก่งผาไดอ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

26,000,000        10,000,000         10,000,000         46,000,000           

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด
ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 8 กิโลเมตร ตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

26,000,000         10,000,000          10,000,000          46,000,000             

19. โครงการบูรณะถนน สายบ้านร่องบอน - 
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน 
จ.เชียงราย

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

10,000,000        10,000,000           

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง ระยะทาง 
4.5 กิโลเมตร ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

10,000,000         10,000,000             
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20. โครงการบูรณะถนน สายบ้านผาเสริฐ หมู่
 6 - อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก ต.ดอยฮาง อ.
เมือง จ.เชียงราย

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

10,000,000        10,000,000           

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง ระยะทาง 2
 กิโลเมตร ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

10,000,000         10,000,000             

21. โครงการบูรณะถนน สายท่ีท าการวน
อุทยานถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน ต.โป่งผา 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

10,000,000        10,000,000           

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง ระยะทาง 2
 กิโลเมตร ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

10,000,000         10,000,000             

22. โครงการบูรณะถนน สายแยก ทล.1155 -
 วนอุทยานภูช้ีฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

12,500,000        12,500,000           

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง ระยะทาง 
2.5 กิโลเมตร ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
ชนบท

1 2 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย 
กรมทางหลวง

12,500,000         12,500,000             
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23. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย

1 2 ส านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

-                    33,746,340           -                      -                     -                     33,746,340           

- กิจกรรมหลักท่ี 23.1 การ “สร้างมาตรฐาน
น ้าพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพ่ือ
น้าไปใช้ในการบริการในธุรกิจ สปาและโรงแรม
ในจังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Lanna wellness”

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

4,500,000              4,500,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 23.2 พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติล้าน ้ากก

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

              5,386,340 5,386,340               

- กิจกรรมหลักท่ี 23.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

              1,400,000 1,400,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 23.4 จัดท้าสกู๊ปประชา
สัมพันธ์ จ้านวน 30 ตอน

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

                900,000 900,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 23.5 กิจกรรมประกวด
ภาพถ่ายสถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 1 ครั ง

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

                500,000 500,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 23.6 การสนับสนุนรถราง
ส้าหรับการท่องเท่ียวในหน่วยทหาร โครงการ
เดินตามรอยเท้าพ่อ

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

              1,560,000 1,560,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 23.7 การปรับปรุงสถานี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งท่ี 2 
เพ่ือเปิดประตูเช่ือมโยงการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงรายอย่างย่ังยืน

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

              2,700,000 2,700,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 23.8 การสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และกีฬาคน
พิการแห่งชาติ พ.ศ. 2562

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

            10,000,000 10,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 23.9 การพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

              1,000,000 1,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 23.10 กิจกรรมการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

                800,000 800,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 23.11 เชียงรายเมืองศิลปะ 1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

              5,000,000 5,000,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

24. โครงการพัฒนาและสนับสนุนยกระดับ
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง
ย่ังยืน

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

           27,610,860 27,610,860           

- กิจกรรมหลักท่ี 24.1 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวหนองบัว หมู่ท่ี 13 ต.ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

6,800,000 6,800,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 24.2 การการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมและสุขภาพ

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

1,800,000 1,800,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 24.3 การการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ แหล่งท่องเท่ียว "ก๊อดร่องซาง"

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

5,000,000 5,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 24.4 การปรับภูมิทัศน์ และ
ศูนย์การเรียนรู้ปางควายบ้านห้วยน ้าราก

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

7,853,000 7,853,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 24.5 การส่งเสริมและเพ่ิม
มูลค่าการท่องเท่ียวอ้าเภอพาน

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

1,157,860              1,157,860               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 24.6 มหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์
แม่สาย

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า/
อ้าเภอแม่จัน/
อ้าเภอพาน/
อ้าเภอแม่สาย

5,000,000 5,000,000               

25.การพัฒนาและการเพ่ิมมูลค่า
การตลาดและการประชาสัมพันธ์
เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นการ
สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

1 2 -                  0 23,837,920          23,837,920         23,837,920         71,513,760           

กิจกรรมท่ี 25.1กิจกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวตลอดทั งปี

1 2 ส้านักงาน
จังหวัด

เชียงราย/ท่ีท้า
การปกครอง
อ้าเภอต่างๆ

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

กิจกรรมท่ี 25.2  Coffee & Tea 
Festival

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

3,000,000         3,000,000        3,000,000        9,000,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 25.3 โครงการเชียงรายเมือง
พืชสวนโลก

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

1,215,520         1,215,520        1,215,520        3,646,560               

กิจกรรมท่ี 25.4 การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
และสานสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเท่ียว
ระหว่างเขตพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงรายกับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

กิจกรรมท่ี25. 5 การพัฒนาเส้นทางและ
การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เช่ือมโยงตามศาสตร์พระราชา

1 2 หอปรัชญา
รัชกาลท่ี 9   
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

3,942,400 3,942,400 3,942,400 11,827,200             

กิจกรรมท่ี 25.6 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ของจังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

680,000 680,000 680,000 2,040,000               

กิจกรรมท่ี 25.7 เชียงรายเมืองศิลปะ 1 2 ส้านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

26.โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
กิจกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย

1 2 -                  0 97,799,175       97,799,175      97,799,175      293,397,525      
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 26.1 การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวน ้าพุร้อนอย่าง
ย่ังยืน

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000               

กิจกรรมท่ี 26.2 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการท่องเท่ียวรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษเช่ือมโยงกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS)

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

1,500,000         1,500,000        1,500,000        4,500,000               

กิจกรรมท่ี 26.3การพัฒนาและยกระดับ
อาหารริมบาทวิถี เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหารในจังหวัดเชียงราย

1 2 คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

7,150,000         7,150,000        7,150,000        21,450,000             

กิจกรรมท่ี 26.4 การพัฒนาศักยภาพ
เทคนิคการส่ือความหมายส้าหรับแหล่ง
ท่องเท่ียว

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000               

กิจกรรมท่ี 26.5 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการพ้านักระยะยาว 
"เรียนศิลปะกับศิลปินชั นครู" เพ่ือรองรับ
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

1 2 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

7,897,200         7,897,200        7,897,200        23,691,600             
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 26.6 พัฒนาศักยภาพการ
บริการสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว (Tourism Industry)

1 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

กิจกรรมท่ี 26.7 การพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืน

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

กิจกรรมท่ี 26.8 การพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพอย่างย่ังยืนศูนย์การเรียนรู้โฮ
งฮอมพญาหมอเมืองเชียงราย

1 2 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

4,258,575         4,258,575        4,258,575        12,775,725             

กิจกรรมท่ี 26.9 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการ
บริหารจัดการและการท่องเท่ียว     พื นท่ี
ใกล้เคียงโดยรอบ ของวนอุทยานถ ้าหลวง
 - ขุนน ้านางนอน จังหวัดเชียงราย  
ภายใต้กรอบแนวคิดสังคม เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ และวิถีชนเผ่า

1 2 อ้าเภอแม่สาย/
 มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยา
เขตเชียงราย

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 26.10 การออกแบบจัดโซน
น่ิงและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติพื นท่ีเวียงหนองหล่ม

1 2 อ้าเภอแม่สาย/
 มหาวิทยาลัย
พะเยา วิทยา
เขตเชียงราย

5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

กิจกรรมท่ี 26.11 ประเพณีสงกรานต์ 
ประจ้าปี 2563

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

2,554,500         2,554,500        2,554,500        7,663,500               

กิจกรรมท่ี 26.12 การจัดงานลอยกระทง 
"ป๋าเวณีย่ีเป็ง เมืองเชียงแสน" ประจ้าปี 
2563

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

1,553,500         1,553,500        1,553,500        4,660,500               

กิจกรรมท่ี 26.13 การจัดงานประเพณี 4 
เผ่าชาวดอยหลวงจังหวัดเชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครอง

อ้าเภอดอย
หลวง/ดร.
สมศักด์ิ

500,000 500,000 500,000 1,500,000               

กิจกรรมท่ี 26.14 กิจกรรมเท่ียวดอยผา
ตั ง ชมทะเลหมอก ดอกพญาซากุระบาน 
สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

250,000            250,000           250,000           750,000                 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 26.15การปรับภูมิทัศน์ ภูชี ฟ้า
 ภูชี ดาว ภูชี เดือน ดอยผาตั ง ดอยผาหม่น
 ถ ้าผาแล ถ ้าเพชร

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

700,000 700,000 700,000 2,100,000               

กิจกรรมท่ี 26.16 รักษ์สุดเขตประเทศไทย 1 2 เทศบาลต้าบล
ม่วงยาย/ท่ีท้า

การปกครอง อ.
เวียงแก่น

500,000 500,000 500,000 1,500,000               

กิจกรรมท่ี 26.17 เทศกาลไหลเรือไฟ
บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น

1 2 เทศบาลต้าบล
ม่วงยาย/ท่ีท้า

การปกครอง อ.
เวียงแก่น

200,000 200,000 200,000 600,000                 

กิจกรรมท่ี 26.18 ภูชี ฟ้าตระการตาดอก
พญาเสือโคร่งบาน สืบสานวัฒนธรรมชน
เผ่า

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

250,000            250,000           250,000           750,000                 

กิจกรรมท่ี 26.19 การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และสาน
สัมพันธ์เครือข่ายการท่องเท่ียวระหว่างเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายกับ
ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000             5,000,000            5,000,000            15,000,000             

3-77



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 26.20 สืบสาน สร้างสรรค์อารย
ธรรมล้านนาเพ่ือการท่องเท่ียวสู่สากล

1 2 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

5,000,000             5,000,000            5,000,000            15,000,000             

กิจกรรมท่ี 26.21 การป่ัน-ว่ิง สองสายน ้า สาม
ยอดดอย  ส่ีชายแดน สานสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

3,000,000             3,000,000            3,000,000            9,000,000               

กิจกรรมท่ี26. 22 การส่ือสารการตลาดและ
การสร้างเร่ืองราว ผลิตภัณฑ์บริการด้านการ
ท่องเท่ียวผ่านแบรนด์ Hug Chiangrai

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000             5,000,000            5,000,000            15,000,000             

กิจกรรมท่ี 26.23 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในเขต๔ เทศบาลนครเชียงราย สัน
โค้งหลวง สันโค้งน้อย และดอยเขาควาย

1 2 ส้านักวิชาการ
ท่องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย/สภา

อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวเชียงราย

8,885,400 8,885,400 8,885,400 26,656,200             

กิจกรรมท่ี 26.24 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
เมืองเก่าและเมืองศิลปะ

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

3,000,000             3,000,000            3,000,000            9,000,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 26.25 เชียงรายเมืองน่าเท่ียว 
จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (ChiangRai
 Destination)

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

5,000,000             5,000,000            5,000,000            15,000,000             

กิจกรรมท่ี 26.26 หนังสั น เล่าเร่ือง  ถ่ินเชียงราย 1 2 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง

9,600,000 9,600,000 9,600,000 28,800,000             

3-79



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

27. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

-                    9,280,000             -                      -                     -                     9,280,000             

กิจกรรมหลักท่ี 27.1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงราย

1 2 ส้านักงาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

9,280,000              9,280,000               

28.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพจังหวัดเชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครอง

จังหวัด/อ้าเภอ
ต่างๆ และ

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินใน

จังหวัดเชียงราย

158,497,700       158,497,700           34,104,100            191,869,800         191,869,800         734,839,100           

กิจกรรมท่ี 28.1 พัฒนาถนนคนเดินกาด
กองแก่น เช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมวิถีชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงของ

3,000,000         3,000,000        3,000,000        9,000,000               

แผนงานท่ี 5 เพ่ิมจ านวนแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

3-80



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 28.2พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศศูนย์สุขภาพน ้าพุร้อนโป่งมุ้น 
เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงของ

7,000,000         7,000,000        7,000,000        21,000,000             

กิจกรรมท่ี 28.3 พัฒนาพื นท่ีอ้าเภอแม่
ฟ้าหลวงเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 
วัฒนธรรม และภาษา สู่การท่องเท่ียว

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครอง

อ้าเภอแม่ฟ้า
หลวง

13,998,100        13,998,100      13,998,100      41,994,300             

กิจกรรท่ี 28.4 การก่อสร้างถนน คลส.
เข้าถ ้าผาโขง ต.ป่าหุ่ง

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครอง อ.พาน

700,000            700,000           700,000           2,100,000               

กิจกรรมท่ี 28.5 ขัวศิลปะพาน
1 2 ท่ีท้าการ

ปกครอง อ.พาน
180,000            180,000           180,000           540,000                 

กิจกรรมท่ี 28.6 การก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตลาดนัดชุมชน

1 2 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย

3,494,000         3,494,000        3,494,000        10,482,000             

กิจกรรมท่ี 28.7 โครงการมหัศจรรย์ 10 
ชาติพันธ์ุแม่สาย

1 2 อ้าเภอแม่สาย 5,000,000         5,000,000        5,000,000        15,000,000             

กิจกรรมท่ี 28.8 โครงการก่อสร้างสนาม
ออกก้าลังกาย(ลานแอโรบิคและสนาม
บาสเก็ตบอล)

1 2 อ้าเภอพาน 2,405,900           2,405,900              732,000 2,405,900            2,405,900            10,355,600

กิจกรรมท่ี 28.9 การเพ่ิมจ้านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิง
สุขภาพ

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอย

หลวง/ดร.สมศักด์ิ

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 48,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 28.10 การปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
หนองบัวเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว หมู่ท่ี 
10 บ้านดงตะเคียน ต้าบลเจริญเมือง อ.พาน 
จังหวัดเชียงราย

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเจริญ
เมือง / ท่ีท้าการ
ปกครอง อ.พาน

5,213,300           5,213,300              5,213,300            5,213,300 20,853,200

กิจกรรมท่ี 28.11 การก่อสร้างถนน สายหน้า
วัดยาย - ซอย ๑๔ บ้านยายเหนือ

1 2 เทศบาลต้าบล
ม่วงยาย/ ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

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

กิจกรรมท่ี 28.12ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าอ่างเก็บน ้าห้วยเกว๋ียน บ้านท่าข้าม 
หมู่ท่ี ๔

1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว / ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

5,550,000           5,550,000              5,550,000            5,550,000            22,200,000

กิจกรรมท่ี 28.13 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศวัฒนธรรมและสุขภาพบ้านห้วยเอียน 
หมู่ท่ี 6

1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว / ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

4,390,000           4,390,000              4,390,000            4,390,000            17,560,000

กิจกรรมท่ี 28.14ปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา 1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว / ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

5,000,000           5,000,000              5,000,000            5,000,000            20,000,000

กิจกรรมท่ี 28.15 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าวัด
ดอยสันกู่

1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว / ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

10,000,000         10,000,000            10,000,000          10,000,000          40,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 28.16 การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิบ
ชาติพันธ์ุ วัดดอยสันกู่ ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย

1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว / ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

กิจกรรมท่ี 28.17ปรับปรุงและพัฒนาท่ี
สาธารณะและแหล่งท่องเท่ียวภายในต้าบล

1 2 เทศบาลต้าบลห
ล่ายงาว / ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงแก่น

1,940,000           1,940,000              1,940,000            1,940,000            7,760,000

กิจกรรมท่ี 28.18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่ง
ท่องเท่ียวในเขตต้าบลปอ

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปอ /ท่ี
ท้าการปกครอง 

อ.เวียงแก่น

4,560,000           4,560,000              4,560,000            4,560,000            18,240,000

กิจกรรมท่ี 28.19 การปรับภูมิทัศน์ ภูชี ฟ้า ภูชี 
ดาว ภูชี เดือน ดอยผาตั ง ดอยผาหม่น ถ ้าผาแล
 ถ ้าเพชร

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปอ /ท่ี
ท้าการปกครอง 

อ.เวียงแก่น

700,000 700,000 700,000 700,000 2,800,000

กิจกรรมท่ี 28.20พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวพุทธ
สถานพระเจ้ากือนา หมู่ท่ี 8 ต.เวียงเหนือ อ.
เวียงชัย

1 2 เทศบาลต้าบล
เวียงเหนือ /ท่ีท้า
การปกครอง อ.

เวียงชัย

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 32,000,000

กิจกรรมท่ี 28.21การซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกพร้อมปรับปรุงบ้ารุงรักษา
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมภายในต้าบลดอย
ฮางและใกล้เคียง

1 2 เทศบาลต้าบล
ดอยฮาง

38,947,000         38,947,000            38,947,000          38,947,000          155,788,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 28.22 การก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต สายทาง ชร.ถ. 140-02 หนองซง
รอบใน บ้านหนองแรดใต้ ม.3 ต.หนองแรด อ.
เทิง จ.เชียงราย

1 2 อบต.หนองแรด 14,970,000         14,970,000            14,970,000          14,970,000          59,880,000

กิจกรรมท่ี 28.23การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หนองน ้าสาธารณะหนองบัวหมู่ท่ี 6  ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

1 2 เทศบาลต้าบลป่า
อ้อดอนชัย

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000

กิจกรรมท่ี 28.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางผาวี เช่ือมบ้านวังแก้ว อ้าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล้าปาง ขนาดกว้าง5.00 เมตร 
ความยาวรวม 9000 เมตร (หรือมีพื นไม่น้อย
กว่า 45,000 ตร.ม.) หนา 0.15 เมตร

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าหุ่ง

25,000,000         25,000,000            25,000,000          25,000,000          100,000,000

กิจกรรมท่ี 28.25 การพัฒนาการท่องเท่ียว
ชุมชนต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าหุ่ง

1,000,000           1,000,000              1,000,000            1,000,000            4,000,000

กิจกรรมท่ี 28.26 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หนองหลวง ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1 2 ผู้ใหญ่บ้านต้าบล
บ้านคร่ึง อ้าเภอ

เชียงของ

5,821,500           5,821,500              5,821,500            5,821,500            23,286,000

29โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากร
ทางด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิง
ศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ และสุขภาพสู่
การกระจายรายได้อย่างย่ังยืน

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

-                  -                      3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

กิจกรรมท่ี 29.1การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism) จังหวัด
เชียงราย

1 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

30. โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากร
ทางด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิง
ศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ และสุขภาพสู่
การกระจายรายได้อย่างย่ังยืน

1 2 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอต่างๆ และ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงราย

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

กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมมัคคุเทศก์
ด้านวัฒนธรรม

1 2 กศน.อ้าเภอแม่
สาย /ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

แม่สาย

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

1 2 เทศบาลต้าบล
นางแล

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000

อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอยงาม

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

31. การพัฒนาและการเพ่ิมมูลค่าการตลาด
และการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรม
 เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์
เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

1 2 ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

550,000            550,000               188,479,423        187,439,423       187,439,423       564,458,269          
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 31.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และส่ิงอ้านวย
ความสะดวกในพื นท่ีโครงการเพ่ือความ
ม่ันคงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ในพื นท่ีวนอุทยานพญาพิ
ภักด์ิจังหวัดเชียงราย เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

1 2 ส้านักบริหาร
พื นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย)

9,509,000         9,509,000        9,509,000        28,527,000             

กิจกรรมท่ี 31.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และ
เส้นทางจักรยานรอบหนองบัวและสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

1 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

16,749,833        16,749,833      16,749,833      50,249,499             

กิจกรรมท่ี 31.3 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวพระธาตุดอยตุง

1 2 อบต.ห้วยไคร้ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000             

กิจกรรมท่ี 31.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบพิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด 
รูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังหลวง

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงของ

2,090,000         2,090,000        2,090,000        6,270,000               

กิจกรรมท่ี 31.5 การปรับภูมิทัศน์ สวน
สุขภาพเช่ือมโยงการด้ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
บ้านดอนมหาวัน

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงของ

2,440,000         2,440,000        2,440,000        7,320,000               
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 31.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์
สะพานดูนกทะเลสาบเชียงแสน

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

6,200,000 6,200,000 6,200,000 18,600,000             

กิจกรรมท่ี 31.7การปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน(หนองขุมถ่าน) บ้าน
เวียงแก้ว หมู่ท่ี 5 ต.ศรีดอนมูล

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000               

กิจกรรมท่ี 31.8การพัฒนาพื นท่ี
สาธารณะประโยชน์ (ดอยก้อม) บ้านแม่
มะ หมู่ท่ี 1 ต.ศรีดอนมูล

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000               

กิจกรรมท่ี 31.9การปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน ้า (แก้มลิง) บ้านด้าย หมู่ท่ี 3  ต.ศรี
ดอนมูล

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000               

กิจกรรมท่ี 31.10การปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองบัวหลวงเพ่ือการท่องเท่ียว บ้านศรี
ดอนมูล หมู่ท่ี 12 ต.ศรีดอนมูล

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงแสน

4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000             

กิจกรรมท่ี 31.11 เส้นทางจักรยาน สาย
ต้าบลเกาะช้าง อ.แม่สาย

1 2 อบต.เกาะช้าง
 /ท่ีท้าการ
ปกครอง

อ้าเภอแม่สาย

14,309,000 14,309,000 14,309,000 42,927,000             
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กิจกรรมท่ี 31.12 การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ห่าง หมู่ท่ี 
๑๐ ทางเข้าวัดกู่เบี ย ต้าบลเวียงกาหลง 
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จึงหวัดเชียงราย ขึ น
พระธาตุกู่เบี ย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

7,300,000         7,300,000        7,300,000        21,900,000             

กิจกรรมท่ี 31.13การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งหนอง หมู่ท่ี 
๓ สายทางหัวเวียง ต้าบลเวียงกาหลง 
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จึงหวัดเชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

1,980,000         1,980,000        1,980,000        5,940,000               

กิจกรรมท่ี 31.14การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม. กว้าง
 ๖.๐๐ - ๗.๙๐ ม. ยาว ๒๘๕.๐๐ ม. 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๒๐๖๗.๘๑ ตร. 
พร้อมรางระบายน ้า คสล. ฝารางกว้าง 
๐.๕ ม. รางลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ ม.ฯ พร้อม
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี ๒ 
ต้าบลเวียง อ้าเภเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

3,419,000         3,419,000        3,419,000        10,257,000             

กิจกรรมท่ี 31.15 การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน ้า
และท่ออุโมงค์ คสล.พร้อมโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ท่ี ๒

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

5,396,000         5,396,000        5,396,000        16,188,000             
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กิจกรรมท่ี 31.16 การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ท่ี
 ๑  ต้าบลเวียงกาหลง ถึงบ้านสบลี หมูท่ี
 ๙ ต้าบลป่างิ ว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จึงหวัด
เชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

8,580,000         8,580,000        8,580,000        25,740,000             

กิจกรรมท่ี 31.17 การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านทุ่งม่าน
 หมู่ท่ี ๓  ถึงถนนสายบ้านใหม่เจริญ หมู
ท่ี ๑๔ ต้าบลเวียงกาหลง อ้าเภอเวียงป่า
เป้า จึงหวัดเชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

1,700,000         1,700,000        1,700,000        5,100,000               

กิจกรรมท่ี 31.18 การก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นทางเช่ือมติดต่อระว่าง หมู่ท่ี ๒ บ้าน
ป่าสัก ต้าบลป่างิ ว อ้าเภอเวียงป่าเป้า 
เช่ือมต้าบลวังแก้ว อ้าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล้าปาง

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เวียงป่าเป้า

8,100,000         8,100,000        8,100,000        24,300,000             

กิจกรรมท่ี 31.19 การปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองหางปงเพ่ือพัฒนาเป็น
สวนสาธารณะของอ้าเภอ

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

ดอยหลวง

14,733,000        14,733,000      14,733,000      44,199,000             

กิจกรรมท่ี 31.20 ก่อสร้างทางป่ัน
จักรยานศึกษาธรรมชาติ คอนกรีตเสริม
เหล็ก(หนองฮ่าง)

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครอง อ.พาน

2,600,000         2,600,000        2,600,000        7,800,000               
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กิจกรรมท่ี 31.21 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ พระบรมรูป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านท่าดีหมี
 หมู่ท่ี 18 ต้าบลเมืองพาน อ้าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครอง อ.พาน

2,745,000         2,745,000        2,745,000        8,235,000               

กิจกรรมท่ี 31.24 การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
สิบชาติพันธ์ุ วัดดอยสันกู่ ม.1 ต.หล่าย
งาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

1 2 เทศบาล
ต้าบลหล่ายงาว

 / ท่ีท้าการ
ปกครอง อ.
เวียงแก่น

10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000             

กิจกรรมท่ี 31.25 การสร้างอาคาร
สถานท่ีท่องเท่ียวผาตั ง ลานจอดรถ

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

6,000,000 6,000,000 6,000,000 18,000,000             

กิจกรรมท่ี 31.26 การห้องน ้าจุดชมวิวผา
ตั ง

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

500,000            500,000           500,000           1,500,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 31.27 การปรับปรุงถนนขึ น
จุดชมวิวผาตั ง ระยะ 500 เมตร

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000               

กิจกรรมท่ี 31.28 ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ จุดชมวิวดอย
ผาตั ง

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

684,000            684,000           684,000           2,052,000               

กิจกรรมท่ี 31.29 ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลปอ /ท่ี

ท้าการปกครอง
 อ.เวียงแก่น

2,880,000         2,880,000        2,880,000        8,640,000               

กิจกรรมท่ี 31.31 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวก่อสร้างถนนรอบหน้าผางาม 
ต.ผางาม

1 2 ทสจ/ อบต.ผา
งาม

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000             

กิจกรรมท่ี 31.32 การพัฒนา
สวนสาธารณะหนองบัว บ้านป่าก๊อเพ่ือ
สุขภาพ

1 2 เทศบาลต้าบล
นางแล

2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 31.33 ส่งเสริมเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียวชุมชน OTOP ผ้าทอไทลื อ 
เช่ือมโยงชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี
ของจังหวัดเชียงราย

1 2 ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอ

เชียงของ

5,074,590         5,074,590        5,074,590        15,223,770             

กิจกรรมท่ี 31.34 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่างเก็บน ้าขุนน ้าห้วยไคร้

1 2 เทศบาลต้าบล
ห้วยไคร้

4,900,000         4,900,000        4,900,000        14,700,000             

กิจกรรมท่ี31. 35 การพัฒนาน ้าแร่ร้อน
ธรรมชาติ น ้าพุร้อนโป่งฟูเฟือง เพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

1 2 เทศบาลต้าบล
เวียงสรวย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000             

กิจกรรมท่ี 31.36 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน

1 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลป่าหุ่ง

1,000,000         1,000,000        1,000,000        3,000,000               

กิจกรรมท่ี 31.37 การพัฒนาแหล่งน ้า 
(หนองบัว) ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์

1 2 ทต.ดอนศิลา 2,500,000         2,500,000        2,500,000        7,500,000               

กิจกรรมท่ี 31.38 ปรับภูมิทัศน์หนองน ้า
สาธารณะ"หนองหลวง"

1 2 เทศบาลต้าบล
ห้วยสัก

10,000,000        10,000,000      10,000,000      30,000,000             

กิจกรรมท่ี 31.39 ปีใหม่ม้ง อ้าเภอเวียงแก่น 1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปอ /ท่ี
ท้าการปกครอง 

อ.เวียงแก่น

150,000             150,000                1,590,000             150,000              150,000              2,190,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 31.40 การจัดงานไตรลื อและชาติ
พันธ์ุ 10 ชนเผ่า อ.เวียงแก่น

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปอ /ท่ี
ท้าการปกครอง 

อ.เวียงแก่น

200,000 200,000 200,000 200,000 800,000

กิจกรรมท่ี 31.41 เสือภูเขาป่ันขึ นจุดชมวิวผาตั ง
 (ป่ันจักรยานเสือภูเขาการท่องเท่ียวผาตั ง

1 2 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลปอ /ท่ี
ท้าการปกครอง 

อ.เวียงแก่น

200,000             200,000                200,000              200,000              800,000

รวม 31 โครงการ 1 2 380,338,642      230,184,900         347,720,618        776,976,258       787,476,258       2,522,696,676       

1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬานครเชียงราย 
โรงเรียน และศูนย์ฝึกกีฬาภูมิภาคภาคเหนือ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2 2 กรมพลศึกษา 648,750,000 648,750,000 648,750,000 1,946,250,000

2. ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินนครเชียงราย

2 2 กรมการท่องเท่ียว 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน
 เทศบาลต้าบลสิริเวียงชัย

2 2 กรมการท่องเท่ียว 44,618,000 44,618,000 44,618,000 133,854,000

4. โครงการสีสันสองฝ่ังโขงเช่ือมโยงวัฒนธรรม
ไทย – ลาว 
ก้าวสู่อาเซียน

2 2 กรมพลศึกษา 500,000 500,000 500,000 1,500,000

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

5 .โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว 
“การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี”
(ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬาเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน)

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

400,000 400,000 400,000 1,200,000

6. โครงการ”การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมไตร
กีฬาสามเหล่ียมทองค้า”

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000

7. โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าและ
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวต้าบลแม่สลองใน

2 2 กรมการท่องเท่ียว 20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระเร
ศวรมหาราช

2 2 กรมการท่องเท่ียว 24,694,345 24,694,345 24,694,345 74,083,034

9. โครงการ “ห้องน ้าเพ่ือการท่องเท่ียวบน
เส้นทาง R3A 
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ” 

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

17,600,000 17,600,000 17,600,000 52,800,000

10 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรง
น ้าพระธาตุ
ดอยตุง ประจ้าปี 2559

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

11. โครงการส่งเสริมกีฬาคนพิการโรงเรียน
เชียงรายปัญญานุกูล
จังหวัดเชียงราย ประจ้าปี พ.ศ.2559

2 2 ส้านักงานการ
ท่องเท่ียวและ

กีฬา จ.เชียงราย

200,000 200,000 200,000 600,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

12. โครงการ“บอกรักสองฝ่ังโขงเช่ือมโยงอารย
ธรรมล้านนา
สู่ล้านช้าง”

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000

13. โครงการจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ุแม่
สาย
ครั งท่ี 5

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

2,200,000 2,200,000 2,200,000 6,600,000

14. โครงการป่ันสองดอยตามรอยเท้าพ่อ 
ประจ้าปี พ.ศ.2559

2 2 กรมพลศึกษา 400,000 400,000 400,000 1,200,000

15. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
สวนสาธารณะเพ่ือการกีฬา

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

15,599,000 15,599,000 15,599,000 46,797,000

16. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์
 ๒แผ่นดิน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ไทย-เมียน
มา

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

2,300,000 2,300,000 2,300,000 6,900,000

17. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์วิถี
ไทย จังหวัดเชียงราย “สงกรานต์นี สุขใจ๋ ใส่ชุด
ไทย แอ่วฮ๊ดน ้าต่ีเจียงฮาย”

2 2 กรมการท่องเท่ียว 1,900,000 1,900,000 1,900,000 5,700,000

18. โครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนอง
หล่มชมวิถีชีวิต
คนเชียงราย

2 2 กรมการท่องเท่ียว 500,000 500,000 500,000 1,500,000
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

19. โครงการจัดกิจกรรม“ป่ันจักรยานเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ 
ประเทศอาเซียน”

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000

20. โครงการป่ันจักรยานเส้นทางสายโรแมนติก
Chaingrai love to ride ชมวิวสองแผ่นดิน

2 2 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียว

และกีฬา

200,000 200,000 200,000 600,000

21. โครงการสร้างหอสังเกตการณ์ดูไฟ (หอ
แห่งความจงรักภักดี) ศูนย์อาคารเรียนรู้ หอ
นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2 2 ส้านักบริหาร
พื นท่ีอนุรักษ์ท่ี 15

 (เชียงราย)

186,730,000          186,730,000         186,730,000         560,190,000

22. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ ล
ใต้ดิน เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

2 2 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

1,048,750,000       1,048,750,000      1,048,750,000      3,146,250,000

23. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติแบบเช่ือมโยงนานาน
ชาติ พื นท่ีเวียงหนองหล่ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

2 2 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

2,848,330,000 2,848,330,000 2,848,330,000 8,544,990,000

รวม 23 โครงการ 2 2 804,861,345 804,861,345 4,083,810,000 4,888,671,345 4,083,810,000 14,666,014,034

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
เจริญเมือง - บ้านกล้วย ช่วงบ้านเจริญเมือง 
หมู่ท่ี 14 เช่ือมบ้านกล้วย

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

2,348,000           2,348,000               

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อปท.
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

2. โครงการนครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 18,000,000         18,000,000            18,000,000          54,000,000             

3. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ศิลปะวัฒนนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินนครเชียงราย

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 20,000,000         20,000,000            20,000,000          60,000,000             

4. โครงการถนนคนเดินนครเชียงราย "กาด
เจียงฮายร้าลึก"

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 4,000,000           4,000,000              4,000,000            12,000,000             

5. โครงกรจัดพิธีอัญเญพระพุทธรูปแวดเวียง
เจียงฮายและท้าบุญตักบาตรวันขึ นปีใหม่

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 1,000,000           1,000,000              1,000,000            3,000,000               

6. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 1,000,000           1,000,000              1,000,000            3,000,000               

7. โครงการจัดงานป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 2,000,000           2,000,000              2,000,000            6,000,000               

8. โครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน ้าโขง
และชาติพันธ์ุ

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 1,000,000           1,000,000              1,000,000            3,000,000               

9. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 2,000,000           2,000,000              2,000,000            6,000,000               

10. โครงการถนนวิถีล้านนา บูชาพ่อขุน 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 30,000,000         30,000,000            30,000,000          90,000,000             

11. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานสู่
มาตรฐานการท่องเท่ียว : ดอยเขาควาย

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000         10,000,000            10,000,000          30,000,000             

12. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
(หาดเชียงราย)

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000         10,000,000            10,000,000          30,000,000             
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13. โครงการพัฒนาพื นท่ีสวนสาธารณะหนอง
ป๋ึงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิง
คุณภาพ

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000         10,000,000            10,000,000          30,000,000             

14. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวพระธาตุ 5 
ดอย (ดอยสะเก็น ดอยจอมทอง ดอยเขาความ 
ดอยน ้าลัดวังซาง ดอยพระบาท)

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 30,000,000         30,000,000            30,000,000          90,000,000             

15. โครงการจัดท้าผังพัฒนาพื นท่ีเฉพาะย่าน
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และพื นท่ีโดยรอบเมือง
เชียงราย

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 6,000,000           6,000,000              6,000,000            18,000,000             

16. โครงการพัฒนาพื นท่ีทางจักรยานและ
ทางเดินเท้าเลียบแม่น ้ากก

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000         10,000,000            10,000,000          30,000,000             

17. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการ
สัญจรและการท่องเท่ียวในเมือง

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 10,000,000         10,000,000            10,000,000          30,000,000             

18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายเพ่ือส่งเสริมภูมิทัศน์
วัฒนธรรมเมืองเชียงราย

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 20,000,000         20,000,000            20,000,000          60,000,000             

19. โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 20,000,000         20,000,000            20,000,000          60,000,000             

20. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ใหม่ตามศักยภาพของพื นท่ีให้เป็นโครงข่าย
ความร่วมมือจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน จ้านวน 2 
โครงการ

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

48,000,000         48,000,000            96,000,000             
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21. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว
ทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
บริการ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความ
ประทับใจแก่นักท่องเท่ียว จ้านวน 10 โครงการ

3 2 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

5,100,000           5,100,000              10,200,000             

22. โครงการจัดสร้างศูนย์ควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (War Room)

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 410,000,000           

23.โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดิน

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 703,000,000 703,000,000 703,000,000 703,000,000 703,000,000 3,515,000,000         

24. โครงการศูนย์เพ่ิมพูนศักยภาพเมืองเพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 49,500,000         49,500,000            49,500,000            49,500,000          49,500,000          247,500,000           

25. โครงการก่อสร้างทางเดินชมทัศนียภาพ
ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติและจุดชมวิว คีรีชัย 
ยามะ (ต่อเน่ือง)

3 2 เทศบาลนครเชียงราย 8,600,000           8,600,000              8,600,000             8,600,000            8,600,000            43,000,000             

26. โครงการถนนวิถีล้านนา บูชาพ่อขุน 3 2 เทศบาลนครเชียงราย 5,000,000           5,000,000              5,000,000             5,000,000            5,000,000            25,000,000             
รวม 26 โครงการ 3 2 1,108,548,000   1,106,200,000       848,100,000        1,053,100,000     848,100,000       4,964,048,000       

2,293,747,987   2,141,246,245       5,279,630,618      6,718,747,603     5,719,386,258     22,152,758,710     

1. โครงการเสริมสร้างกลไกทางสังคมเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและสร้างความม่ันคงของ
มนุษย์

1 4 ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

10,015,530 0 0 10,015,530 10,015,530 30,046,590

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
รวมท้ังส้ิน 80 โครงการ

แผนงานท่ี 6 แก้ไขปัญหาความยากจน
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กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การพัฒนาศักยภาพ
คณะท้างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) ต้นแบบ

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

774,800 774,800 774,800 2,324,400

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 การพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ (อพม.) ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย
ทางสังคมและการสนับสนุนระบบบริการทาง
สังคมถึงถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับท้องถ่ิน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

659,600 659,600 659,600 1,978,800

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
กลไกด้านการจัดการท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

755,130 755,130 755,130 2,265,390

กิจกรรมหลักท่ี 1.4 การพัฒนาสภาองค์กร
ชุมชนต้าบลต้นแบบจังหวัดเชียงราย

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

1,100,000 1,100,000 1,100,000 3,300,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.5 การพัฒนาขยายผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือการช่วยเหลือผู้สูงอายุติด
เตียง ติดบ้าน และติดชุมชนได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

902,200 902,200 902,200 2,706,600

กิจกรรมหลักท่ี 1.6 การเสริมสร้างกลไกการ
ท้างานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

1,153,800 1,153,800 1,153,800 3,461,400
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กิจกรรมหลักท่ี 1.7 การช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์

1 4 ส้านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

เชียงราย

4,670,000 4,670,000 4,670,000 14,010,000

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่ชุมชน สังคมคุณธรรม

1 4 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

4,000,000 0 0 4,000,000 4,000,000 12,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 จัดกิจกรรมอบรมสร้าง
จิตส้านึกคุณธรรมจริยธรรมฯ

1 4 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 จัดค่ายสร้างภูมิคุ้มกันฯ 1 4 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

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

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จิต
อาสาฯ

1 4 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 4 ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

10,882,160 0 0 10,882,160 10,882,160 32,646,480

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลไกการขับเคล่ือนชุมชนก้าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาและจัดท้าแผนปฏิบัติการ

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

1,944,000           1,944,000            1,944,000            5,832,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครัวเรือนเป้าหมายด้านฝึกอาชีพสู่ความย่ังยืน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

884,160             884,160              884,160              2,652,480               
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- กิจกรรมหลักท่ี 3.3 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่ความย่ังยืน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

4,554,000           4,554,000            4,554,000            13,662,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

2,500,000           2,500,000            2,500,000            7,500,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.5 เชิดชูหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคนเชียงรายจัดนิทรรศการ
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงคนเชียงราย(1ครั ง*๒ 
วัน )

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

1,000,000           1,000,000            1,000,000            3,000,000               

4. โครงการพัฒนาคุณภาพและการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนจังหวัด
เชียงราย

1 4 สพป.เขต 1 14,431,000 0 0 14,431,000 14,431,000 43,293,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 พัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท้า

1 4 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
เชียงราย

6,100,000 6,100,000 6,100,000 18,300,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.2 การขับเคล่ือนปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามและการก้าหนดคุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

1 4 สปพ.เขต1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.3 การจัดตั งศูนย์การ
ฝึกอบรมอาเซียน

1 4 กองร้อยต้ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี

 326

1,331,000 1,331,000 1,331,000 3,993,000
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 4.4 การพัมนาสถานศึกษาสู่
โรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศาชายแดน

1 4 โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม

4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000

5. โครงการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและ
การสร้างตลาดแรงงานจังหวัดเชียงราย

1 4 ส านักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงราย

2,948,000 0 0 2,948,000 2,948,000 8,844,000

กิจกรรมหลักท่ี 5.1 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานเด็กผิดกฎหมาย

1 4 ส้านักงาน
สวัสดิการลุ้มค
รองแรงงาน 

จังหวัดเชียงราย

130,000 130,000 130,000 390,000

กิจกรรมหลักท่ี 5.2 การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ และ
นอกระบบ

1 4 ส้านักงาน
สวัสดิการลุ้มค
รองแรงงาน 

จังหวัดเชียงราย

80,000 80,000 80,000 240,000

กิจกรรมหลักท่ี 5.3 การพัฒนาศักยภาพ
แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัด
เชียงราย

1 4 ส้านักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

1,488,000 1,488,000 1,488,000 4,464,000

กิจกรรมหลักท่ี 5.4 มหกรรมเปิดโลกกว้างสู่
อาชีพ เพ่ือคนไทยมีงานท้า จังหวัดเชียงราย

1 4 ส้านักงานจัดหา
งานจังหวัด
เชียงราย

1,250,000 1,250,000 1,250,000 3,750,000

6. โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

1 4 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

2,165,900 0 0 2,165,900 2,165,900 6,497,700
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 การพัฒนากระบวนการ
การด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน ในระดับพื นท่ีร่วมกับภาคีเครือข่าย

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

702,700 702,700 702,700 2,108,100

กิจกรรมหลักท่ี 6.2 สร้างจิตส้านึกคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการและน้อมน้าพระ
ราชด้ารัสมาปรับใช้

1 4 ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

90,000 90,000 90,000 270,000

กิจกรรมหลักท่ี 6.3 สร้างความตระหนักรู้และ
รณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น

1 4 ศูนย์เรียนรู้สตรี
และครอบครัว

923,200 923,200 923,200 2,769,600

กิจกรรมหลักท่ี 6.4 การฝึกอบรมเด็กเยาวชน
และประชาชนในพื นท่ีแนวชายแดน

1 4 ศูนย์พัฒนา
ชาวเขา เชียงราย

150,000 150,000 150,000 450,000

กิจกรรมหลักท่ี 6.5 การฝึกอบรมเด็กเยาวชน
และประชาชนในพื นท่ีแนวชายแดน

1 4 กองร้อยต้ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี

 326

300,000 300,000 300,000 900,000

7. โครการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์
ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย

1 4 ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงราย

15,769,480 12,455,215 0 0 0 28,224,695

กิจกรรมหลักท่ี 7.1 ก่อสร้างฝายน ้าล้นห้วยใต้ 
บ้านป่าซาง หมู่ท่ี 11 ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอ
พาน

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

528,700 528,700

กิจกรรมหลักท่ี 7.2 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ประปาภูเขา บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ท่ี 2 ต้าบล
แม่ฟ้าหลวง

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง

397,100 397,100
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 7.3 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ประปาภูเขา บ้านขาแหย่งพัฒนา หมู่ท่ี 5 
ต้าบลแม่ฟ้าหลวง

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง

356,300 356,300

กิจกรรมหลักท่ี 7.4 จัดซื อวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตรล้า
เหมืองทุ่งหลวง ต้าบลแม่ลอย อ้าเภอเทิง

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเทิง

221,500 221,500

กิจกรรมหลักท่ี 7.5 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคพร้อมระบบท่อ ต้าบล
แม่ลอย อ้าเภอเทิง

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเทิง

675,000 675,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.6 จัดซื อวัสดุวางท่อส่งน ้า 
(PVC) เพ่ือการอุปโภคและการเกษตร ต้าบล
ตับเต่า อ้าเภอเทิง

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเทิง

1,075,500 1,075,500

กิจกรรมหลักท่ี 7.7 เช่าเคร่ืองจักรขุดลอกอ่าง
เก็บน ้าห้วยเตย หมู่ท่ี 5 ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอ
ป่าแดด

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอป่าแดด

2,472,080 2,472,080

กิจกรรมหลักท่ี 7.8 จัดซื อวัสดุก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าพื นท่ีบ้านสบก๊อหมู่ท่ี 5 ต้าบลท่าก๊อ 
อ้าเภอแม่สรวย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่สรวย

1,014,300 1,014,300

กิจกรรมหลักท่ี 7.9 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยหลวงใต้ หมู่ท่ี 6 ต้าบลยางฮอม
 อ้าเภอขุนตาล

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอขุนตาล

199,000 199,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.10 ก่อสร้างฝายน ้าล้น 
บ้านต้า หมู่ท่ี 3 ต้าบลต้น อ้าเภอขุนตาล

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอขุนตาล

428,000 428,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.11 พัฒนาแหล่งน ้าบ้านป่า
ตาลประชาสันติ หมู่ท่ี 12 ต้าบลป่าตาล อ้าเภอ
ขุนตาล

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอขุนตาล

320,000 320,000
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 7.12 สร้างฝายชะลอน ้า (หิน
ก่อ) อ้าเภอเชียงแสน

1 4 ท่ีท้าการปกครอง 300,000 300,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.13 ขับเคล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันนา หมู่ท่ี
 3 ต้าบลแม่ค้า อ้าเภอแม่จัน

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
 อ้าเภอแม่จัน

468,000 468,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.14 พัฒนาแหลางน ้าต้นทุน
การด้าเนินการเพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืน อ้าเภอ
ดอยหลวง

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

7,314,000 7,314,000

- กิจกรรมหลักท่ี 7.15 ร้างฝายน ้าล้นและคลอง
ล้าน ้าสายห้วยเคียนใต้ ม. 13 ต.ไม้ยา อ.พญา
เม็งราย

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/

224,840                 224,840                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.16 กิจกรรมซื อวัสดุอุปกรณ์
 ท่อ PVC เพ่ือใช้ในการวางระบบประปาจาก
อ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง อ.พญาเม็งราย

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ

300,263                 300,263                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.17 ซื อวัสดุอุปกรณ์วางท่อ
ระบบประปาภูเขาจากอ่างเก็บน ้าห้วยก้างสู่
พื นท่ีการเกษตร อ.พญาเม็งราย

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/

1,949,000              1,949,000               
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.18 ซื อวัสดุอุปกรณ์วางท่อ
ระบบประปาภูเขาจากอ่างเก็บน ้าไม้ยาสู่พื นท่ี
การเกษตร อ.พญาเม็งราย

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

593,000                 593,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.19 สร้างฝายน ้าล้นห้วยร่อง
เปา จ้านวน 2 แห่ง ม.8 ต.เม็งราย อ.พญาเม็ง
ราย

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

1,168,416              1,168,416               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.20 ปลูกไผ่ซางหม่นเพ่ิม
พื นท่ีสีเขียว ทุกต้าบล อ.ดอยหลวง

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

317,000                 317,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.21 กิจกรรมสร้างฝายน ้าล้น
ล้าห้วยป่าสัก สันฝายกว้าง 0.5 เมตร ยาว 10 
เมตร สูงเฉล่ีย 2 เมตร ม.8 ต.ทานตะวัน อ.พาน

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

64,700                  64,700                   
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.22 จัดซื อวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายน ้าล้นเพ่ือการเกษตร ม. 13 ต.แม่
ลอย อ.เทิง สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

279,500                 279,500                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.23 จัดซื อวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายน ้าล้นเพ่ือการเกษตร ม. 13 ต.แม่
ลอย อ.เทิง สันฝายกว้าง 0.4 เมตร ยาว 10 
เมตร

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/

63,600                  63,600                   

- กิจกรรมหลักท่ี 7.24 จัดซื อวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษ๖ร ม.2 
ต.แม่ลอย อ.เทิง ขนาดปากกว้าง 0.8-2 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.60-0.80 เมตร ท้องกว้างเฉล่ีย 
0.60-0.80 เมตร ยาวรวม 400 เมตร

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

53,600                  53,600                   

- กิจกรรมหลักท่ี 7.25 จัดซื อวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบคลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตร ม. 
12 ต.แม่ลอย อ.เทิงขนาดปากกว้าง 1.80-2 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60-0.80 เมตร ท้องรางกว้าง
เฉล่ีย 0.60-0.80 เมตร ยาวรวม 400 เมตร

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

178,100                 178,100                 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.26 จัดซื อวัสดุวางระบบท่อ
ส่งน ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค ม.15 ต.ตับเต่า
 อ.เทิง

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

1,565,896              1,565,896               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.27 สร้างศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริบ้านหนอง
ข่วง ม.1 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ้านวน 11 กิจกรรม

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ

1,699,000              1,699,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.28 ก่อสร้างฝาย คสล. 
ขนาดสันฝายสูง 1 เมตร  ผนังข้างสูง 2.50 
เมตร กว้าง 8 เมตร ม.9 ต.จอมหมอกแก้ว อ.
แม่ลาว

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

540,500                 540,500                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.29 ก่อสร้างฝาย คสล. 
ขนาดสันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร
 กว้าง 8 เมตร ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

448,000                 448,000                 
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.30 ปรับปรุงประปาภูเขา 
บ้านห้วยไร่สามัคคี ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.มาฟ้า
หลวงระยะความยาว 3492 เมตร

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ

1,226,400              1,226,400               

- กิจกรรมหลักท่ี 7.31 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า
ธรรมชาติ และอนุรักษ์พันธ์ปลา ม.12 ต.ป่าตาล
 อ.ขุนตาล

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ

300,000                 300,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.32 ก่อสร้างฝายล้าห้วยตาล
 ม.4 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

233,400                 233,400                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.33 ก่อสร้างฝายล้าห้วยน ้า
แพร้ ม.4 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

450,000                 450,000                 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 7.34 ปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน ้าบ้านต้า ม.3 ต.ต้า อ.ขุนตาล

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

300,000                 300,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 7.35 วางท่อส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านป่าตาลสันตอ ม.12ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล

1 4 อ้าเภอพญาเม็ง
ราย/อ้าเภอดอย
หลวง/อ้าเภอ

พาน/อ้าเภอเทิง/
ปภ.จ.ชร./

กองร้อยเฉพาะ
กิจฯ

500,000                 500,000                 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า

1 4 อ้าเภอแม่ฟ้า
หลวง/อ้าเภอแม่
สรวย/อ้าเภอป่า
แดด/อ้าเภอแม่
ลาว/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
พาน/อ้าเภอดอย

หลวง

0 23,618,302           0 0 0 23,618,302
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2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน ้า 24 กิจกรรม

1 4 อ้าเภอแม่ฟ้า
หลวง/อ้าเภอแม่
สรวย/อ้าเภอป่า
แดด/อ้าเภอแม่
ลาว/อ้าเภอขุน

ตาล/อ้าเภอพญา
เม็งราย/อ้าเภอ
พาน/อ้าเภอดอย

หลวง

23,618,302             23,618,302

9. โครการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์
ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงราย

1 4 อ าเภอพาน 0 2,290,800 0 0 0 2,290,800

กิจกรรมหลักท่ี 9.1 ขุดสระเก็บกักน ้า และ 
สร้างฝายน ้าล้น จ้านวน ๗ กิจกรรม

1 4 อ าเภอพาน 2,290,800              2,290,800

10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอแม่สรวย/
อ้าเภอเชียงแสน/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอเวียงป่า

เป้า

0 23,042,081           0 0 0 23,042,081
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน ้า 5 กิจกรรม

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอแม่สรวย/
อ้าเภอเชียงแสน/
อ้าเภอเวียงเชียง
รุ้ง/อ้าเภอเวียงป่า

เป้า

23,042,081             23,042,081

11. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่
อาศัยและส่ิงแวดล้อม

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

2,000,000 2,000,000

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตคนเชียงรายตามศาสตร์พระราชา

1 4 -                  -                      20,183,658          18,779,008         18,779,008         57,741,674           

กิจกรรมหลักท่ี 12.1 ประชุมสร้างแกนน้า
ปราชญ์ชุมชนและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ระดับจังหวัด

1 4ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย -                    -                       414,000                414,000              414,000              1,242,000               

กิจกรรมหลักท่ี 12.2 โครงการพานสวย เมืองสุข 1 4 อ้าเภอพาน -                    -                                   672,650 -                     -                     672,650                 
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 12.3 ประชุมศูนย์เรียนรู้สาธิต
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

-                    -                       822,000                822,000              822,000              2,466,000               

กิจกรรมหลักท่ี 12.4 การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบ
จังหวัดเชียงราย

1 4 ส้านักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

-                    -                       97,400                 97,400                97,400                292,200                 

กิจกรรมหลักท่ี 12.4 ประชุมหน่วยอบรม
ประชาชนต้าบล (18 อ้าเภอ) เพ่ือคัดเลือก
หน่วยประชาชนประจ้าต้าบลดีเด่นระดับอ้าเภอ

1 4 ส้านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

-                    -                       213,108                213,108              213,108              639,324                 

กิจกรรมหลักท่ี 12.5 สัมนาเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1 4 ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

-                    -                       132,500                132,500              132,500              397,500                 

กิจกรรมหลักท่ี 12.6 ผลิตและเผยแพร่ข่าว/
สารคดีทาง social media

1 4 ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

-                    -                       100,000                100,000              100,000              300,000                 
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พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 12.7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
รายได้ของประชาชนในพื นท่ีโครงการหลวง
จังหวัดเชียงราย

1 4 ปกครองจังหวัดเชียงราย -                    -                       17,000,000            17,000,000          17,000,000          51,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 12.8 โครงการก่อสร้างสนาม
ออกก้าลังกาย ต.หัวง้ม อ.พาน

1 4 อ้าเภอพาน             732,000 732,000                 

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตคนเชียงรายตามศาสตร์
พระราชาอย่างย่ังยืน

1 4 -                  -                      12,084,250          12,084,250         12,084,250         36,252,750           

กิจกรรมหลักท่ี 13.1 การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริการด้านการแพทย์ตาม
โครงการพระราชด้าริ

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

12,000,000            12,000,000          12,000,000          36,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 13.2 ประชุมหน่วยอบรม
ประชาชนประจ้าต้าบล ( 150 อปต.)

1 4 ส้านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

12,500                 12,500                12,500                37,500                   

กิจกรรมหลักท่ี 13.3 ประชุมสรุปผลการ
ด้าเนินงาน ผลการตรวจติดตาม และมอบรางวัล

1 4 ส้านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

71,750                 71,750                71,750                215,250                 

แผนงานท่ี 7 แก้ไขปัญหาสังคม และลดความเหล่ือมล้ า
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงราย
ทุกกลุ่มวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

0 8,242,750 0 0 0 8,242,750

- กิจกรรมหลักท่ี 14.1 การพัฒนาการ
ด้าเนินงานการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน
แบบบูรณาการในระดับพื นท่ีร่วมกับภาคีจังหวัด
เชียงราย

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

1,724,600              1,724,600               

- กิจกรรมหลักท่ี 14.2 ยุวชนรักชาติรักถ่ินสู่
สากล

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

              1,480,000                1,480,000

- กิจกรรมหลักท่ี 14.3 เสริมสร้างครอบครัว
คุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

2,349,000              2,349,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 14.4 คลินิกเด็กและเยาวชน 
เพ่ือลดปัญหาการตั งครรภ์ไม่พร้อม

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

                900,000                  900,000

กิจกรรมหลักท่ี 14.5 กิจกรรมฝึกอบรมแกนน้า
เยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

                401,000                  401,000

- กิจกรรมหลักท่ี 14.6 สร้างความตระหนักรู้
และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

                401,000                  401,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 14.7 เย่ียมบ้านด้วยยา ลด
ปัญหาใช้ยาสมเหตุผลในผู้สูงอายุ

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

20,400                  20,400                   

- กิจกรรมหลักท่ี 14.8 การก้าจัดปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน ้าดี

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

                966,750                  966,750

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตคนเชียงรายด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

0 6,757,250 0 0 0 6,757,250

- กิจกรรมหลักท่ี 15.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้าใจการด้าเนินงาน ระดับจังหวัด

1 4 ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงราย

6,757,250 6,757,250

16. โครงการพัฒนาคุณภาพและการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนจังหวัด
เชียงราย

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

0 23,566,990 0 0 0 23,566,990

- กิจกรรมหลักท่ี 16.1 การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือการมีงานท้าส้าหรับผู้ด้อยโอกาส

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

              5,074,590                5,074,590
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- กิจกรรมหลักท่ี 16.2 การขับเคล่ือนปลูกฝัง
ค่านิยมอันดีงามและการก้าหนดคุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

              2,500,000                2,500,000

- กิจกรรมหลักท่ี 16.3 พัฒนาสถานศึกษาสู่
โรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

              9,650,000                9,650,000

- กิจกรรมหลักท่ี 16.4 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษา การปรับภาพลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวอาชีวศึกษาเกษตร
เชิงรุก

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

              4,832,000                4,832,000

- กิจกรรมหลักท่ี 16.5 การจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

150,000                150,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 16.6 การจัดตั งศูนย์ฝึกอบรม
อาเซียน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

1,360,400              1,360,400               
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17. โครงการการพัฒนาสาธารณูปโภค 
(ประปา) ให้กับชุมชนหรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับความ
เดือดร้อนด้านน้ าอุปโภคบริโภค ให้สามารถ
เข้าถึงน้ าท่ีสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
ตลอดปี ในพ้ืนท่ี อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.แม่สาย
 อ.แม่จัน อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

0 44,839,259 0 0 0 44,839,259

- กิจกรรมหลักท่ี 17.1 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับสหกรณ์
เคหะสถานธารน ้ากรณ์เชียงราย จ้ากัด 
(เทศบาลนครเชียงราย ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.
บ้านดู่ ต.สันทราย)

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

4,238,356              4,238,356               

- กิจกรรมหลักท่ี 17.2 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน อ.
เวียงชัย จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

1,360,568              1,360,568               

- กิจกรรมหลักท่ี 17.3 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน อ.
แม่สาย จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

9,230,000              9,230,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 17.4 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน อ.
แม่จัน จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

690,000                 690,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 17.5 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน อ.
เทิง 
จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

11,398,675             11,398,675             

- กิจกรรมหลักท่ี 17.6 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน อ.
เวียงเชียงของ จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

2,670,461              2,670,461               
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- กิจกรรมหสักท่ี 17.7 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน อ.
พาน 
จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

11,398,675             11,398,675             

กิจกรรมหลักท่ี 18.1 ขยายเขตพื นท่ีให้บริการ
โครงสร้างพื นฐานน ้าประปา ให้กับชุมชนใน 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1 4 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3,852,524              3,852,524               

18.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับทุก
ช่วงวัยแบบบูรณาการ

1 4 -                  -                      2,126,400            2,156,400           2,176,400           6,459,200             

กิจกรรมหลักท่ี 18.1 ค่ายแกนน้าวัยรุ่นป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

-                    -                       670,000                700,000              720,000              2,090,000               

กิจกรรมหลักท่ี 18.2 ส่งเสริมศักยภาพแกนน้า
ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น

1 4 ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีฯ

-                    \ 894,400                894,400              894,400              2,683,200               

กิจกรรมหลักท่ี 18.3 อบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เป็นครู ก ดูแลผู้สูงวัย

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

-                    -                       405,500 405,500              405,500              1,216,500

กิจกรรมหลักท่ี 18.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการค่าย
เยาวชน " คนต้นแบบ ห่างไกลบุหร่ี  สุรา  
จังหวัดเชียงราย (The Icon)

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

-                    -                       156,500                156,500              156,500              469,500                 
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19.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับทุก
ช่วงวัยแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน

1 4 -                    -                       15,135,170            15,135,170          15,135,170          45,405,510             

กิจกรรมหลักท่ี 19.1 ประชุมคณะท้างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น 
ระดับอ้าเภอ

1 4 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

153,180                153,180              153,180              459,540                 

กิจกรรมหลักท่ี 19.2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและส่ือสร้างสรรค์

1 4 วัฒธนธรรม
จังหวัดเชียงราย

1,045,600             1,045,600            1,045,600            3,136,800               

กิจกรรมหลักท่ี 19.3 ส้ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท้า
สถานการณ์ผู้สูงอายุในพื นท่ี และคัดกรอง  
ผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน

1 4 ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

2,310,000 2,310,000 2,310,000 6,930,000

กิจกรรมหลักท่ี 19.4 สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
และชุมชน

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

5,970,000 5,970,000 5,970,000 17,910,000

กิจกรรมหลักท่ี 19.5 การพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างย่ังยืน

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

3,110,700 3,110,700 3,110,700 9,332,100

กิจกรรมหลักท่ี 19.6 โครงสร้างพื นฐานและ
ปัจจัยเอื อท่ีสนับสนุน เพ่ือประมวลข้อมูล
ผู้สูงอายุ

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

359,200 359,200 359,200 1,077,600
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กิจกรรมหลักท่ี 19.7 การจัดข้อมูลยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างงานเพ่ือแก้จนของวัย
แรงงานและผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัด
เชียงราย

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

528,000 528,000 528,000 1,584,000

กิจกรรมหลักท่ี 19.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน

1 4 ส้านักวิชาศิลป
ศาสตร์           
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

81,400 81,400 81,400 244,200

กิจกรรมหลักท่ี 19.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์
และจ้าหน่ายสินค้าท่ีผลิตโดยผู้สูงอายุต้าบลท่า
สุด

1 4 ส้านักวิชาศิลป
ศาสตร์           
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

81,400 81,400 81,400 244,200

กิจกรรมหลักท่ี 19.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและการสร้างฉลากก้ากับ
รายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทยและ

1 4 ส้านักวิชาศิลป
ศาสตร์           
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

81,400 81,400 81,400 244,200

กิจกรรมหลักท่ี 19.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการบริหารจัดการสินค้าของชุมชนโดย
ชุมชน

1 4 ส้านักวิชาศิลป
ศาสตร์           
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

81,400 81,400 81,400 244,200

กิจกรรมหลักท่ี 19.12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนท่ีแท้จริงในชุมชน

1 4 ส้านักวิชาศิลป
ศาสตร์           
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

81,400 81,400 81,400 244,200

กิจกรรมหลักท่ี 19.13 การพัฒนาหลักสูตรการ
ปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย
ส้าหรับผู้สูงอายุ

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

26,050 26,050 26,050 78,150
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กิจกรรมหลักท่ี 19.14 อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย
ส้าหรับผู้สูงอายุ

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

236,240 236,240 236,240 708,720

กิจกรรมหลักท่ี 19.15 การเผยแพร่หลักสูตรแก่
โรงเรียนผู้สูงอายุและตัวแทนองค์กรของรัฐ 
จ้านวน 18 อ้าเภอในจังหวัดเชียงราย

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

753,800 753,800 753,800 2,261,400

กิจกรรมหลักท่ี 19.16 เสริมสร้างศักยภาพแกน
น้าโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัย

1 4 ส้านักวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

235,400 235,400 235,400 706,200

20.โครงการพัฒนาคุณภาพและการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนจังหวัด
เชียงราย

1 4 -                    -                       2,810,000             2,810,000 2,810,000 8,430,000               

กิจกรรมหลักท่ี 20.1 ห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 1 4 ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอก

ระบบและ
การศึกษาตาม

-                    -                       1,260,000 1,260,000 1,260,000 3,780,000

กิจกรรมหลักท่ี 20.2 ส่งเสริมอาชีพในกลุ่ม
นักเรียน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน

1 4 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย

-                    -                       1,550,000 1,550,000            1,550,000            4,650,000
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21.โครงการพัฒนาคุณภาพและการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนจังหวัด
เชียงราย

1 4 -                    -                       4,200,000             2,940,000 2,940,000 10,080,000             

กิจกรรมหลักท่ี 21.1 ห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน
ท่ีย่ังยืน

1 4 ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอก

ระบบและ
การศึกษาตาม

-                    -                       2,940,000 2,940,000 2,940,000 8,820,000

กิจกรรมหลักท่ี 21.2 สร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1 4 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย

-                    -                       1,260,000 0 0 1,260,000

รวม 21 โครงการ 1 4 60,212,070 144,812,647 56,539,478 100,347,418 98,367,418 460,279,031

1. โครงการสนับสนุนการด้าเนินงานด้าน
ประชาคมและวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค (อาเซียน)

2 4 สป.พม. 80,000 80,000 80,000 240,000

2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในระดับพื นท่ี

2 4 สป.พม. 2,384,400 2,384,400             2,384,400 7,153,200

3. โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม 2 4 สป.พม. 32,000 32,000 32,000 96,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือจัดสวัสดิการ

2 4 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

514,900 514,900               514,900 1,544,700

5. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในชุมชนเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 4 กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

25,000 25,000 25,000 75,000

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
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6. โครงการการส่งเสริมความเสมอภาคและ
พัฒนาศักยภาพ

2 4 กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

173,575 173,575               173,575 520,725

7. โครงการการคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เป็นครอบครัวเข้มแข็ง

2 4 กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

495,000 495,000               495,000 1,485,000

8. โครงการประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับ
การพัฒนาให้มีความม่ันคงในชีวิต

2 4 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

13,179,600 13,179,600           13,179,600 39,538,800

9. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

2 4 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

1,526,900 1,526,900             1,526,900 4,580,700

10. โครงการประชาชนเป้าหมายทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาให้มีความม่ันคงในชีวิต

2 4 กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

200,000 200,000 200,000 600,000

11 โครงการการขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา
ตามพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินและ
เศรษฐกิจชายแดน

2 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย

1,110,000,000       1,110,000,000       1,110,000,000 3,330,000,000

12  สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2 4 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง

2,060,000,000       2,060,000,000       2,060,000,000 6,180,000,000

รวม 12 โครงการ 2 4 18,611,375 18,611,375 3,170,000,000 3,188,611,375 3,170,000,000 9,565,834,125

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน

3 4 เทศบาลนคร
เชียงราย

110,000,000 110,000,000 110,000,000 330,000,000

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
หน่ึงโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
จ้านวน 10 โครงการ

3 4 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

1,690,000 1,690,000 3,380,000

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อปท.
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3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ได้รับการฟ้ืนฟู พัฒนา 
สืบทอดไว้เป็นมรดกท้องถ่ิน จ้านวน 24 
โครงการ

3 4 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

8,001,000 8,001,000 16,002,000

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จ้านวน 20 โครงการ

3 4 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

1,830,000 1,830,000 3,660,000

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จ้านวน ๒๒ โครงการ

3 4 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

7,750,000 7,750,000 15,500,000

6. พัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงผลิตภัณฑ์
หน่ึงต าบล (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

-3 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

กิจกรรมหลักท่ี  6.1 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม

3 4 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000

รวม 6 โครงการ 3 4 129,271,000 129,271,000 1,000,000 111,000,000 1,000,000 371,542,000

208,094,445 292,695,022 3,227,539,478 3,399,958,793 3,269,367,418 10,397,655,156รวมท้ังส้ิน 39 โครงการ
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1. โครงการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน 1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา

ติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงราย 
ร่วม

19,716,380 0 0 19,716,380 19,716,380 59,149,140           

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การส้ารวจและจัดท้า
ข้อมูลเชิงพื นท่ีเพ่ือการติดตามสถานการณ์และ
การประเมินผลสถานการณ์ลุ่มน ้า

1 5 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

เชียงราย

3,558,150           3,558,150            3,558,150            10,674,450             

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 การเฝ้าระวังความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน ้า

1 5 ส้านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

850,000             850,000              850,000              2,550,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 สนับสนุนการปรับตัว
และหนีภัยในพื นท่ีลาดเชิงเขา

1 5 ส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

เชียงราย

2,371,230           2,371,230            2,371,230            7,113,690               

- กิจกรรมหลักท่ี 1.4 พัฒนาแหล่งน ้าระบบ
ประปาภูเขาเพ่ือการอุปโภคบริโภค

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง

8,000,000           8,000,000            8,000,000            24,000,000             

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงานท่ี 8 พ้ืนท่ีป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ
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- กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ปรับปรุงฟ้ืนูแหล่งน ้า
สาธารณะอ่างเก็บน ้าห้วยช้างตาย บ้านธรรม
จาริก หมู่ท่ี 13

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

3,500,000           3,500,000            3,500,000            10,500,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 1.6 ขุดลอกรางระบายน ้าล้า
เหมืองแดง ล้าเหมืองหนองบัว ล้าเหมืองสันมะ
นะ และคูเมืองดอยงาม เวียงพาน

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง

1,437,000           1,437,000            1,437,000            4,311,000               

2. โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีลุ่มรองรับ
น้ าหลากและแหล่งรองรับน้ า

1 5 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

ทุกอ าเภอ

34,857,000 0 0 34,857,000 34,857,000 104,571,000          

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ขุดลอกหนองอีกิ ว หมู่ 14
 ต้าบลต้า อ้าเภอขุนตาล

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอขุนตาล

8,517,000           8,517,000            8,517,000            25,551,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วย
หลวง หมู่ 9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอป่าแดด

3,000,000           3,000,000            3,000,000            9,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า
ห้วยส้าน หมู่ 5 บ้านโป่งแพร่

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ลาว

10,100,000         10,100,000          10,100,000          30,300,000             

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ก่อสร้างฝายน ้าค้าพร้อม
วางท่อระบายน ้า

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเชียงแสน

10,000,000         10,000,000          10,000,000          30,000,000             

 - กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วย
ป่ากล้วย

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเวียงป่าเป้า

3,240,000           3,240,000            3,240,000            9,720,000               

3. โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 1 5 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ

ทุกอ าเภอ

36,000,000 0 0 36,000,000 36,000,000 72,000,000
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- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 จัดเตรียมพื นท่ีปลูก  การ
สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ โดยใช้หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

12,000,000         12,000,000          12,000,000          36,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 จัดเตรียมพันธ์ุไม้ท่ีปลูก 1 5 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

12,000,000         12,000,000          12,000,000          36,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.3 การบ้ารุง ดูและรักษา ใน
ระยะ 1 ปีแรก

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอทุกอ้าเภอ

12,000,000         12,000,000          12,000,000          36,000,000             

4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

1 5 ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงราย

129,798,373 0 0 0 0 129,798,373          

- กิจกรรมหลักท่ีก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 28 แห่ง

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

129,798,373       129,798,373           

5. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
พ้ืนท่ีสีเขียว

1 5 ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

ร่วม

5,000,000 0 0 0 0 5,000,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 5.1 ส้ารวจออกแบบก่อสร้าง 
วางผังบริเวณ จัดภูมิทัศน์และระบบส่องสว่าง 
เช่น ระบบรดน ้า, ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

1 5 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

ร่วม

-                        

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ด้าเนินการก่อสร้างตาม
ก้าหนดการ ก้ากับดูแลและติดตามประเมินผล
การด้าเนินงาน ก่อสร้างงานจัดภูมิทัศน์และ
ระบบส่องสว่าง

1 5 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

ร่วม

5,000,000 5,000,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 5.3 ตรวจรับงานตามสัญญาท่ี
ก้าหนดใน TOR

1 5 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

ร่วม

-                        

- กิจกรรมหลักท่ี 5.4 จัดระบบบริหารจัดการ
และด้าเนินการ มอบให้จังหวัดเชียงราย ในการ
บริหารจัดการตามระเบียบราชการ

1 5 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

ร่วม

-                        

6. โครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ 1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา

ติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงราย

3,264,000 0 0 3,264,000 3,264,000 9,792,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 6.1 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกป่าและแนวป้องกันไฟป่าถาวร

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,904,000           1,904,000            1,904,000            5,712,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะวัสดุเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์
สนับสนุนการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,020,000           1,020,000            1,020,000            3,060,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 6.3 กิจกรรมส่งเสริมการ
ส่ือสารชุมชนและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเชิง
นิเวศและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

340,000             340,000              340,000              1,020,000               

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนป้องกัน
และควบคุมไฟป่า

1 5 ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงราย

4,715,300 0 0 21,500,000 21,500,000 47,715,300           

- กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแนวทาง
ประชารัฐ

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

4,715,300           21,500,000 21,500,000 47,715,300             

8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

1 5 ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

เชียงราย

29,168,000        0 0 0 0 29,168,000           

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านในพื นท่ี อ.แม่สาย อ.เชียงแสน 
และ อ.เวียงป่าเป้า

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

29,168,000         29,168,000             

9. โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 1 5 ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด

8,112,700         0 0 0 0 8,112,700             

- กิจกรรมหลัก บริหารจัดการป่าชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ี

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

8,112,700           8,112,700               
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แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

10. โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว

1 5 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/อ้าเภอ

ขุนตาล

-                    5,528,719 0 0 0 5,528,719             

- กิจกรรมหลักท่ี 10.1 การพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็นพื นท่ีสีเขียว

1 5 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/อ้าเภอ

ขุนตาล

              5,003,719 5,003,719               

- กิจกรรมหลักท่ี 10.2 โครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้ ในพื นท่ีอ้าเภอขุนตาล

1 5 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/อ้าเภอ

ขุนตาล

525,000 525,000                 

11. โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

-                    19,449,000 0 0 0 19,449,000           

- กิจกรรมหลัก พัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื นท่ี
จังหวัดเชียงรายให้เป็นพื นท่ีสีเขียว

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

            19,449,000 19,449,000             

12. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แบบบูรณาการ

1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา

ติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงราย

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

3-132



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ สู่
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ

1 5 มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา 

เชียงราย

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

13. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 1 5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา

ติและ
ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงราย

-                    -                       9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000             

กิจกรรมหลัก กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือภัยน ้าท่วมและดิน
ถล่ม จังหวัดเชียงราย

1 5 ส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

เชียงราย

9,000,000 9,000,000 9,000,000 27,000,000             

 14. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทาง
การเกษตร

1 5 -                                            -   33,501,912 0 0 33,501,912           

กิจกรรมหลัก 14.1 ขุดลอกล้าห้วยร่องห้า  หมู่
ท่ี 4 บ้านทุ่งก่อ – หมู่ท่ี 4 บ้านแมเผ่ือ ต้าบลดง
มหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีปกครองอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

500,000 500,000

กิจกรรมหลัก 14.2 ขุดลอกคลองร่องหวาย หมู่
ท่ี 11 ต้าบลดงมหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 5 ท่ีปกครองอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

500,000 500,000

กิจกรรมหลัก 14.3 ก่อสร้างฝายน ้าล้น หมุ่ท่ี 13
 ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง

1 5 ท่ีปกครองอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

                490,000 490,000

กิจกรรมหลัก 14.4 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งต้อม

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเทิง

488,000                488,000                 

กิจกรรมหลัก 14.5 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร (ขุดลอกล้าน ้าแม่คาวและล้าเหมือง
สาขา)

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

1,700,000             1,700,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก 14.6 ขุดลอกหนองน ้ากอห้า 1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

411,000                411,000                 

กิจกรรมหลัก 14.7 ก่อสร้างฝายร่องอู่ 1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

548,000                548,000                 

กิจกรรมหลัก 14.8 ก่อสร้างฝายห้วยโป่ง 1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

406,900                406,900                 

กิจกรรมหลัก 14.9 ขุดลอกห้วยโป่ง  หมู่ท่ี 14
อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีปกครองอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

500,000 500,000

กิจกรรมหลัก 14.10 พัฒนาและฟ้ืนฟูท่ีลุ่ม
รองรับน ้าหลากและแหล่งรองรับน ้าก่อสร้าง
ฝายแม่น ้าค้า บ้านศรีดอนมูล หมู่ท่ี 9 ต้าบลศรี

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเชียงแสน

9,800,000 9,800,000               

กิจกรรมหลัก 14.11 ขุดลอกห้วยขี ติ ว พร้อม
ปรับแต่งคันหมู่ท่ี 12 ต้าบลป่าก่อด้า

1 5 อ้าเภอแม่ลาว 1,074,000 1,074,000               

กิจกรรมหลัก 14.12 ขุดลอกหนองเก๊าแฟน 
บ้านใหม่สุขสรรค์ หมู่ท่ี 26ต้าบลท่าก๊อ อ้าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 5 อ้าเภอแม่สรวย 495,000 495,000                 

กิจกรรมหลัก 14.13 ขุดลอกหนองปลาแห้ง 
หมู่ท่ี 13 ต้าบลท่าก๊อ 
อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 5 อ้าเภอแม่สรวย 495,000 495,000                 

กิจกรรมหลัก 14.14 ขุดลอกหนองใหม่ บ้านป่า
ถ่อน หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่าก๊อ อ้าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย

1 5 อ้าเภอแม่สรวย                 495,900 495,900                 

กิจกรรมหลัก 14.15 ขุดสระกักเก็บน ้าเพ่ือ
อุปโภคและเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 ต้าบลป่า
แดด อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1 5 อ้าเภอแม่สรวย 498,000 498,000                 
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แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก 14. 16 ขุดสระกักเก็บน ้าหนอง
จอสะลาบ หมู่ท่ี 15 ต้าบลป่าแดด อ้าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย

1 5 อ้าเภอแม่สรวย 498,000 498,000                 

กิจกรรมหลัก 14.17 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 ต้าบลป่าแดด 
อ้าเภอแม่สรวย

1 5 อ้าเภอแม่สรวย 497,000 497,000                 

กิจกรรมหลัก 14. 18 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงพัง  บ้านผาเรือ หมู่ท่ี 11 ต้าบลท่า
ข้าวเปลือก อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

2,809,000 2,809,000               

กิจกรรมหลัก 14.19 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น ้าอ่างเก็บน ้าป่าบงงามบน เพ่ือการเกษตรและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัย หมู่ท่ี 15 
ต้าบลป่าตึง

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

480,000 480,000

กิจกรรมหลัก 14. 20  ขุดลอกล้าห้วยต่างเพ่ือ
การเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัย หมู่
ท่ี 16 ต้าบลป่าตึง

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

490,000 490,000

กิจกรรมหลัก 14.21พัฒนาแหล่งน ้าหนองคัน
เพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัย
 หมู่ท่ี 9 ต้าบลท่าข้าวเปลือก

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

500,000 500,000

กิจกรรมหลัก 14.22 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น ้าอ่างพนังเพ่ือการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัย
แล้งอุทกภัย หมู่ท่ี 3 ต้าบลสันทราย

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

489,000 489,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก 14.23 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น ้าล้าเหมืองห้วยดุก เพ่ือการเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอุทกภัย หมู่ท่ี 6 ต้าบลสันทราย

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

489,000 489,000

กิจกรรมหลัก 14.24  ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน ้าหนองค้า เพ่ือการเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอุทกภัย หมู่ท่ี 9 ต้าบลจันจว้า

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

500,000 500,000

กิจกรรมหลัก 14.25  ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน ้าแม่ค้า (ฝายบ้านกล้วย)เพ่ือการเกษตร
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัย

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน

2,443,000 2,443,000

กิจกรรมหลัก 14.26 การก่อสร้างระบบประปา
ผิวดิน โรงพยาบาลดอยหลวง

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

             1,305,112                1,305,112

กิจกรรมหลัก 14.27 ขุดลอกท้านบดินและ
คลองส่งน ้าก๊อกป่าฮ๊อม

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

             1,500,000                1,500,000

กิจกรรมหลัก 14.28 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรและขุดหลอกสระน ้าสาธารณะ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านป่าอ้อ ต้าบลบ้านดู่ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีว่าการปกครอง
อ้าเภอดอยหลวง

             3,100,000                3,100,000

15.  โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างย่ังยืน 1 5 0 0 23062800 23062800 23062800 69188400
กิจกรรมหลัก 15.1 ขุดลอกห้วยโป่ง  หมู่ท่ี 14
อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีปกครองอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

500,000 500,000 500,000 1,500,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก 15.2  ขุดลอกฝ่ายโป่ง-
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีปกครองอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง

500,000 500,000 500,000 1,500,000

กิจกรรมหลัก 15.3  ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยลึก 
 บ้านก๊อ หมู่ท่ี 3

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเทิง

1,400,000 1,400,000 1,400,000 4,200,000

กิจกรรมหลัก 15.4 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าห้วยงิ ว 1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเทิง

4,840,000 4,840,000 4,840,000 14,520,000             

กิจกรรมหลัก 15. 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน ้า

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง

1,995,700 1,995,700 1,995,700 5,987,100               

กิจกรรมหลัก 15.6 ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วย
ผาลาด

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

64,700 64,700 64,700 194,100                 

กิจกรรมหลัก 15.7 ก่อสร้างฝายน ้าล้นล้าห้วย
ร่องเปา

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

64,700 64,700 64,700 194,100                 

กิจกรรมหลัก 15.8 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ
ประโยชน์

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

2,828,000 2,828,000 2,828,000 8,484,000               

กิจกรรมหลัก 15.9 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววีบริเวณสวนพรราช
เสาวนีย์ผาช้าง บ้านดอนเหนือ อ้าเภอเวียงชัย

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเวียงชัย

4,032,000 4,032,000 4,032,000 12,096,000             

กิจกรรมหลัก 15.10 เรียงหินป้อกันตล่ิงพัง
บริเวณแม่น ้าลาว  บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี 11 
ต้าบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอเวียงชัย

1,080,000 1,080,000 1,080,000 3,240,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลัก 15. 11 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงแม่น ้าค้า หมู่ท่ี 1, 2, 9 และ 11

1 5 อ้าเภอเมือง 514,700 514,700 514,700 1,544,100               

กิจกรรมหลัก 15.12 ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ 6 บ้านต้าหลวง
ต้าบลต้าอ้าเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย

1 5 อ้าเภอขุนตาล 2,754,000 2,754,000 2,754,000 8,262,000               

กิจกรรมหลัก 15.13 กิจกรรมปิดทองหลังพระ 
หมู่ท่ี 5 ต.เวียงห้าว

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

389,000                389,000              389,000              1,167,000               

กิจกรรมหลัก 15.14 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าล้า
ห้วยแม่เย็น

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

100,000                100,000              100,000              300,000                 

กิจกรรมหลัก 15.15 ขุดลอกล้าห้วยร่องแฮด
หมู่ท่ี 14 ต้าบลต้าอ้าเภอขุนตาลจังหวัด
เชียงรายปากกว้าง 8 เมตรก้นกว้าง 7 เมตร
ความลึก 3.50 เมตรความยาว 2000 เมตรหรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 52500 ลูกบาศก์
เมตร

1 5 อ้าเภอขุนตาล 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000               

16. โครงการเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะ
ท่ีต้นทางและพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้การ
จัดการวัสดุเหลือใช้

1 5 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 

ร่วม

5,255,800 11,111,875 0 3,514,000 0 19,881,675           

- กิจกรรมหลักท่ี 16.1 เพ่ิมศักยภาพชุมชนคัด
แยกขยะท่ีต้นทาง

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

1,300,000           7,881,875              850,000              10,031,875             

แผนงานท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะ
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 16.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะในโรงเรียน

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,150,000           950,000              2,100,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 16.3 พัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้
การจัดการวัสดุเหลือใช้

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,841,800           750,000              2,591,800               

- กิจกรรมหลักท่ี 16.4 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะในแหล่งท่องเท่ียว

1 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย

964,000             964,000              1,928,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 16.5 การวิเคราะห์ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนท่ีเหมาะสมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 ส้านักงาน
ส่งเสริมปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด

เชียงราย

3,230,000              3,230,000               

17. โครงการเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะ
ท่ีต้นทางและพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้การ
จัดการวัสดุเหลือใช้

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

0 9,050,000 0 0 0 9,050,000             
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลัก เพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยก
ขยะท่ีต้นทางและพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้การ
จัดการวัสดุเหลือใช้

1 5 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

9,050,000              9,050,000               

18.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะแบบบรูณาการจังหวัดเชียงราย

1 5 ทสจ. -                    -                       4,745,400            4,745,400           4,745,400           14,236,200           

กิจกรรมหลักท่ี 18.1กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพ
ชุมชนคัดแยกขยะท่ีต้นทางและพัฒนาศูนย์
สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้

1 5 ทสจ. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000               

กิจกรรมหลักท่ี 18.2 กิจกรรม
กระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

1 5 ส้านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

2,145,400             2,145,400            2,145,400            6,436,200               

กิจกรรมหลักท่ี 18.3  การบริหารจัดการขยะ
ต้าบลสันมะเค็ด อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

1 5 ท่ีท้าการปกครอง
อ้าเภอพาน

100,000                100,000              100,000              300,000                 

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะจังหวัดเชียงราย

1 5 ทสจ. -                  -                      1,873,940            1,873,940           1,873,940           5,621,820             

กิจกรรมหลักท่ี 19.1 กิจกรรมการสร้าง
จิตส้านึกให้ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงรายเพ่ือลดการใช้ภาชนะและ
บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นขยะของเสียทิ งอย่างเดียว

1 5 มฟล. 1,500,000             1,500,000            1,500,000            4,500,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 19.2 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะ
แบบบูรณาการ

1 5 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย

373,940                373,940              373,940              1,121,820               

20. โครงการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันแบบบูรณาการและย่ังยืนจังหวัดเชียงราย

1 3 ทสจ.ชร./ท่ีท า
การปกครอง

จังหวัด
เชียงราย/อ าเภอ

 18 อ าเภอ/
ส านักบริหาร

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย) /
สสวท.ชร/มทบ.

-                  16,364,785           -                     -                    -                    16,364,785           

- กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันแบบบูรณาการและย่ังยืนจังหวัดเชียงราย

1 3 ทสจ.ชร./ท่ีท้า
การปกครอง

จังหวัดเชียงราย/
อ้าเภอ 18 

อ้าเภอ/ส้านัก
บริหารพื นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 15 
(เชียงราย) /

สสวท.ชร/มทบ.37

16,364,785            16,364,785             

21. โครงการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันแบบบูรณาการและย่ังยืนจังหวัดเชียงราย

1 3 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

-                  3,112,140             -                     -                    -                    3,112,140             

แผนงานท่ี 10 เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควันแบบบูรณาการและย่ังยืนจังหวัดเชียงราย

1 3 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3,112,140              3,112,140               

22. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
จังหวัดเชียงราย

1 5 ทสจ. -                  -                      1,279,824            1,279,824           1,279,824           3,839,472             

กิจกรรมหลักท่ี 22.1 กิจกรรมฝึกอบรมผู้มี
อาชีพเส่ียงในการเผาป่า (หาของป่า/ล่าสัตว์) 4 
รุ่นๆ ละ 100 คนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ผู้มีอาชีพเส่ียง ท่ีท้าให้เกิดไฟป่า เช่น เก็บหา
ของป่า/ล่าสัตว์ ให้เกิดจิตส้านึก เกิดความ
ตระหนัก เลิกเผาป่า

1 5 ทสจ. 168,400 168,400 168,400 505,200                 

กิจกรรมหลักท่ี 22.2 กิจกรรมส่งเสริมปลูกป่า 3
 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ป้องกันไฟป่า

1 5 ทสจ. 324,315                324,315              324,315              972,945                 

กิจกรรมหลักท่ี 22.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพ่ือการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันแบบ
บูรณาการและย่ังยืนเพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
วิทยุกระจายเสียง และส่ือบุคคล

1 5 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย 

(เชียงราย)

787,109                787,109              787,109              2,361,327               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

23. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
แบบบูรณาการและย่ังยืนจังหวัดเชียงราย

1 5 ทสจ. -                  -                      16,542,160          16,542,160         16,542,160         49,626,480           

กิจกรรมหลักท่ี 23.1 ศูนย์อ้านวยการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัด

1 5 ทสจ. 1,542,160             1,542,160            1,542,160            4,626,480               

กิจกรรมหลักท่ี 23.2 กิจกรรมศูนย์อ้านวยการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับอ้าเภอ

1 5 ปกครองอ้าเภอ 
18 อ้าเภอ ใน

จังหวัดเชียงราย

10,000,000            10,000,000          10,000,000          30,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 23.3เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยชุมชน
มีส่วนร่วม

1 5 สบอ.15 5,000,000             5,000,000            5,000,000            15,000,000             

24. โครงการส่งเสริมด้านพลังงาน การ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติของจังหวัดเชียงราย

1 5 ทสจ. -                  -                      7,000,000            7,000,000           7,000,000           21,000,000           

กิจกรรมหลักท่ี 24.1 กิจกรรมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

1 5 ส้านักงาน
พลังงานจังหวัด

เชียงราย

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

กิจกรรมหลักท่ี 24. 2 กิจกรรมการพัฒนาพื นท่ี
สีเขียวจังหวัดเชียงราย

1 5 ส้านักงานจังหวัด 5,000,000             5,000,000            5,000,000            15,000,000           

25. โครงการส่งเสริมด้านพลังงาน การ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติแบบบูรณาการจังหวัด
เชียงราย

1 5 ทสจ. -                  -                      9,800,000            9,800,000           9,800,000           29,400,000           
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 25.1 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงราย (ด้านการจัดการ
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า และเพ่ิม
ศักยภาพในการใช้พลังงาน)

1 5 มรช. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000           

กิจกรรมหลักท่ี 25.2 กิจกรรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชจังหวัดเชียงราย

1 5 ทสจ. 2,000,000             2,000,000            2,000,000            6,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 25.3 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติจังหวัด
เชียงราย

1 5 ปภ. 2,000,000             2,000,000            2,000,000            6,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 25.4 กิจกรรมการศูนย์ศึกษา
และจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างย่ังยืน 
จังหวัดเชียงราย

1 5 มหาวิทยาลัยราช
มงคลล้านนา 

เชียงราย

800,000                800,000              800,000              2,400,000             

26. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ าท่วมและดิน
ถล่มจังหวัดเชียงราย

1 5 ปภ. 7,500,000 7,500,000 7,500,000 22,500,000           

27. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติจังหวัดเชียงรายกิจกรรมฝึกอบรมจัดต้ัง
ทีมกู้ชีพ (OTOS)

1 5 ปภ. 3,913,000 3,913,000 3,913,000 11,739,000           

รวม 27 โครงการ 1 5       275,887,553 64,616,519 108,806,036 205,568,504 202,054,504 856,933,116

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

1. โครงการพัฒนาแม่น ้า คูคลองธรรมชาติใน
เขตเมืองและชุมชน ให้มีความสามารถในการ
รับน ้าและระบายน ้า (68 โครงการ)

2 3 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย

64,853,500 63,597,500 75,027,200 203,478,200           

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงพื นท่ีชุ่มน ้าเวียง
หนองหล่มในพื นท่ีต้าบลท่าข้าวเปลือกเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อ้าเภอแม่จัน

2 3 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

183,477,000 183,477,000           

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงพื นท่ีสาธารณะเวียง
หนองหล่มเพ่ือการบริหารจัดการน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในเขตพื นท่ีต้าบลจันจว้า อ้าเภอ
แม่จัน
จังหวัดเชียงราย

2 3 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

379,200,000 379,200,000           

4. โครงการเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้า
ภายในประเทศ จ้านวน 14 โครงการ

2 3 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

47,500,000 207,500,000 255,000,000           

5. โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝ่ีง
แม่น ้าชายแดนระหว่างประเทศ จ้านวน 7 
โครงการ

2 3 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

139,600,000 600,000,000 739,600,000           

6. โครงการพัฒนาเมือง จ้านวน 5 โครงการ 2 3 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

635,000,000 490,000,000 1,125,000,000         
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

7. โครงการป้องกันน ้าท่วมพื นท่ีชุมชน จ้านวน 
2 โครงการ

2 3 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

320,000,000 240,000,000 560,000,000           

8. โครงการซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้า
 ภายในจังหวัดเชียงราย จ้านวน 6 โครงการ

2 3 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

45,500,000 153,000,000 198,500,000           

9. โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพื นท่ีจังหวัด
เชียงรายระยะท่ี 2ต้าบลเวียงชัย อ้าเภอเวียงชัย
 จังหวัดเชียงราย

2 3 ส้านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย

17,150,000 17,150,000             

10. โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น้ าภายในประเทศ

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-                    -                       343,500,000 150,000,000 150,000,000 643,500,000           

กิจกรรมท่ี 10.1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริม
แม่น ้าอิง ต.สันทรายงาม อ.เทิง

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

21,000,000 21,000,000

กิจกรรมท่ี 10.2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้ากก บ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก 
อ.แม่จัน

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

18,750,000 18,750,000
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 10.3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้ากก บริเวณเรือนจ้าช่ัวคราวดอยราง ( 
ต่อเน่ืองเข่ือนเดิม)

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

18,750,000 18,750,000

กิจกรรมท่ี 10.4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้าอิง บ้านสันติธรรม ต.เม็งราย อ.พญาเม็ง
ราย

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

22,500,000 22,500,000             

กิจกรรมท่ี 10.5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้างาว บ้านม่วง  ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000             

กิจกรรมท่ี 10.6 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้าอิง บ้านน ้าแพร่  ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

22,500,000 22,500,000             

กิจกรรมท่ี 10.7 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้ากก บ้านปงเคียน     ต.ดงมหาวัน อ.เวียง
เชียงรุ้ง

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

37,500,000 37,500,000             

กิจกรรมท่ี 10.8 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง ริมแม่น ้างาว   ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

22,500,000 22,500,000             
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 10.9 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง ริมแม่น ้ากก บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.
เมืองเชียงราย

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

22,500,000 22,500,000             

กิจกรรมท่ี 10.10 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้ากก บ้านริมกก/ดอยฮาง ต.ริมกก/ต.บ้าน
ดอยฮาง      อ.เมืองเชียงราย

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000             

กิจกรรมท่ี 10.11 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้าลาว บ้านหนองหล่ม/ด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย
 อ.เวียงชัย

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000           

กิจกรรมท่ี 10.12 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้าอิงเช่ือมต่อแม่น ้าลาว บ้านเวียงใต้ ต .เวียง
 อ.เทิง

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000             

กิจกรรมท่ี 10.13 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ริม
แม่น ้ากก บ้านผ่านศึก/บ้านผาเรือ ต.ท่า
ข้าวเปลือก อ.แม่จัน

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

32,500,000 25,000,000 25,000,000 82,500,000             

 11 โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดน
ชายฝ่ังแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 
(ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง)

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-                  -                      380,000,000 50,000,000 50,000,000 480,000,000          
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11 .1 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง 
(ต่อเน่ือง) บ้านเวียงดอนชัย  หมู่ท่ี 12 ต.เวียง 
อ.เชียงของ

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

20,000,000 20,000,000             

กิจกรรมท่ี 11 .2 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง 
(ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 61) บ้านปง  ต.แม่เงิน อ.
เชียงของ

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

70,000,000 70,000,000             

กิจกรรมท่ี 11 .3 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง
  บ้านปงของ ถึง บ้าน สบยาบ  ต.แม่เงิน อ.
เชียงของ

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

65,000,000 65,000,000             

กิจกรรมท่ี 11 .4 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง
  บ้านสันต้นเปา  ต้าบลแม่เงิน อ.เชียงแสน ถึง
บ้านหาดบ้าย(ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 61 ไปท้าย
น ้า) ต.ริมโขง อ.เชียงของ

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

55,000,000 55,000,000             

กิจกรรมท่ี 11 .5 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง
  บ้านหัวเวียง (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 62 เหนือ
น ้า) หมู่ท่ี 1  ต.เวียง อ.เชียงของ

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

50,000,000 50,000,000 50,000,000 150,000,000           

กิจกรรมท่ี 11 .6 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง
  บ้านห้วยลึก (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 60 ท้ายน ้า)
 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

70,000,000 70,000,000             
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 11 .7 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าโขง
  บ้านห้วยเอียน (ต่อเน่ืองเข่ือนเดิมปี 59 เหนือ
น ้า) ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

50,000,000 50,000,000             

12 โครงการพัฒนาเมือง

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-                  -                      105,000,000 0 0 105,000,000          

กิจกรรมท่ี 12.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
บริเวณริมแม่น ้ากก อ.เมือง

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

105,000,000 105,000,000           

13 .ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

-                  -                      340,000,000 200,000,000 0 540,000,000          

กิจกรรมท่ี 13.1 ก่อสร้างระบบป้องกันน ้า
ท่าวมพื นท่ีชุมชนเมืองเชียงราย ระยะท่ี 4

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

100,000,000          80,000,000          -                     180,000,000           

กิจกรรมท่ี 13.2 ก่อสร้างระบบป้องกันน ้าท่วม
พื นท่ีชุมชนแม่จัน และพื นท่ีชุมชนต่อเน่ือง 
ระยะท่ี 2

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

120,000,000          -                     -                     120,000,000           
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมท่ี 13.3 ก่อสร้างระบบระบายน ้าเพ่ือ
บรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีชุมชนแม่ฟ้าหลวง

2 5 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

120,000,000          120,000,000         -                     240,000,000           

14. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าภาคเหนือ

2 5 ทสจ. 60,000 45,000 45,000 45,000 45,000 240,000                 

รวม 14 โครงการ 2 3 1,815,190,500 1,771,292,500 1,168,545,000 475,072,200 200,045,000 5,430,145,200       

1. โครงการรับมือความเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศเมืองเชียงราย

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

1,600,000 1,600,000 1,600,000 4,800,000               

2. โครงการด้าเนินการจัดการบ้าบัดน ้าเสีย 
และการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้มี
ประสิทธิภาพ

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,500,000             

3. โครงการก้าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจรในรูปแบบผสมผสานก้าจัดขยะมูลฝอย
รวมเข้าโรงงานท้าปุ๋ยหมัก/ก๊าซชีวภาพ/
พลังงานอ่ืนๆ และฝังกลบขยะส่วนท่ีเหลือรายวัน

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

18,500,000 18,500,000 18,500,000 55,500,000             

4. โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดท้าผังเมือง
รวมเทศบาลนครเชียงราย

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000             

5. โครงการพัฒนาแหล่งน ้าสาธารณะ 3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000               

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อปท
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

6. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเทศบาลนครเชียงราย

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000               

7. โครงการพัฒนาแม่น ้ากกสายใน (กกหลง) 3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

120,000,000 120,000,000 120,000,000 360,000,000           

8. โครงการจัดท้าฝายกั นน ้า และสถานีสูบน ้า
ในบริเวณคลองแม่กกน้อย

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000             

9. โครงการพัฒนาพื นท่ีบริเวณคูเมือง (เก่า) 
ของเมืองเชียงราย

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000             

10. โครงการจัดตั งศูนย์อ้านวยการและศูนย์
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000             

11. โครงการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมือง
น่าอยู่

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000             

12. โครงการปรับปรุงสวนตุงและโคมนคร
เชียงรายเพ่ือเป็นพื นท่ีสาธารณะและพื นท่ี
สร้างสรรค์ชุมชน

3 3 เทศบาลนคร
เชียงราย

20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000             

13. โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร การใช้
พลังงานทดแทนเพ่ือลดผลกระทบภาวะโลก
ร้อน จ้านวน 6 โครงการ

3 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

2,140,000 2,140,000 4,280,000               

14. โครงการพัฒนาแหล่งน ้า และระบบบริหาร
จัดการน ้าเพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคและ
บริโภค จ้านวน 12 โครงการ

3 3 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

4,695,000 50,000 4,745,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

รวม 14 โครงการ 3 3 224,435,000 219,790,000 0 217,600,000 0 661,825,000          

2,315,513,053 2,055,699,019 1,277,351,036 898,240,704 402,099,504 6,948,903,316       

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีช้ันในและตามแนวชายแดน

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร.
และภาคีเครือข่าย

7,300,000 0 0 13,898,000 13,898,000 35,096,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การเฝ้าระวังป้องกันใน
หมู่บ้านเป้าหมายรุนแรงระดับจังหวัดและ
อ้าเภอ ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน
ชุมชนม่ันคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างย่ังยืน

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

1,800,000 1,800,000 1,800,000 5,400,000

- กิจกรรมหลักท่ี 1.2 การประชุมชี แจง
นโยบาย/แผนปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดระดับจังหวัดและ
ระดับอ้าเภอ

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

200,000             200,000              200,000              600,000

- กิจกรรมหลักท่ี 1.3 การฝึกอบรมด้านการข่าว
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

700,000             700,000              700,000              2,100,000

- กิจกรรมหลักท่ี 1.4 การสนับสนุนด้านการ
ข่าว/การรายงานข่าว การปฏิบัติการปิดล้อม
ตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด ตามการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

300,000             300,000              300,000              900,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 1.5 การฝึกอบรมเยาวชน
เครือข่ายอาสาต้านภัยยาเสพติด

1 1 กอ.รมน.จว.ชร. 1,200,000           2,148,000            2,148,000            5,496,000               

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานท่ี 11 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติดด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ และ ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม

รวมท้ังส้ิน 55 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 1.6 การฝึกอบรมเยาวชน
อาสาต้านภัยยาเสพติด

1 1 ทปค.จว.ชร. 
(กง.มค.)

1,200,000           750,000              750,000              2,700,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 1.7 อบรมทบทวนต้ารวจบ้าน
ต่อต้านยาเสพติด

1 1 ภ.จว.ชร. 600,000             5,000,000            5,000,000            10,600,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 1.8 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการสกัดกั นยาเสพติดในพื นท่ีชั นในและพื นท่ี
ตามแนวชายแดน

1 1 ภ.จว.ชร. และ 
ฉก.ม.2

1,300,000           3,000,000            3,000,000            7,300,000               

2. โครงการจัดระเบียบสังคมและการป้องกัน
และ ปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

 และภาคี
เครือข่าย

5,550,000 0 0 5,550,000 5,550,000 16,650,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 2.1 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดระเบียบสังคมและการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

800,000             -                      800,000              800,000              2,400,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 2.2 การจัดตั งศูนย์
ประสานงานการจัดระเบียบสังคมและการ
ป้องกันแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัด
เชียงราย

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

1,500,000           -                      1,500,000            1,500,000            4,500,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 2.3 การตรวจจัดระเบียบ
สังคมและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
แบบเข้มข้น

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

2,000,000           -                      2,000,000            2,000,000            6,000,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 2.4 เสริมสร้างความร่วมมือ
เมืองต่อต้านการค้ามนุษย์

1 1 พมจ.ชร. 1,000,000           -                      1,000,000            1,000,000            3,000,000               
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ประชารัฐร่วมใจ รวม
พลังต่อต้านภัยการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

1 1 พมจ.ชร. 250,000             -                      250,000              250,000              750,000                 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงโดยภาคประชาสังคม

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

 และภาคี
เครือข่าย

8,930,000 0 0 17,437,000 17,437,000 43,804,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 3.1 การฝึกจัดตั งชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

3,200,000           4,000,000            4,000,000            11,200,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.2 การฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

1,130,000           4,500,000            4,500,000            10,130,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
กองหนุนเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ (กนช.)

1 1 กอ.รมน.จว.ชร. 1,500,000           4,400,000            4,400,000            10,300,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 3.4 ฝึกทบทวนเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความ
สงบเรียบร้อย (ผรส.)

1 1 ทปค.จว.ชร. 
(กง.มค.)

900,000             1,000,000            1,000,000            2,900,000               

- กิจกรรมหลักท่ี 3.5 ฝึกจัดตั งเครือข่ายภาค
ประชาสังคมเฝ้าระวังปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรของชาติ

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง) 
และภาคีเครือข่าย

50,000               50,000                50,000                150,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.6 เฝ้าระวังควบคุม
ประชากรแฝงและ แรงงานต่างด้าว

1 1 กอ.รมน.ชร. 50,000               50,000                50,000                150,000                 

- กิจกรรมหลักท่ี 3.7 เสริมสร้างศักยภาพ
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ
ความม่ันคงชายแดนและการประสาน
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

1 1 ทปค.จว.ชร. 
(กง.มค.) และ 

ฉก.ม.2

1,500,000           3,100,000            3,100,000            7,700,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 3.8 เพ่ิมศักยภาพการข่าว
ตามแนวชายแดนรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

1 1 ฉก.ม.2 600,000             337,000              337,000              1,274,000               

4. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อ านวยความเป็นธรรม การป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและปัญหาด้านความม่ันคง
อ่ืน ๆ

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

 และภาคี
เครือข่าย

4,500,000 0 0 9,200,000 9,200,000 22,900,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 4.1 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความเข้มแข็ง จังหวัดใสสะอาด 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกภาคส่วน

1 1 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย

2,500,000           4,400,000            4,400,000            11,300,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการไกล่
เกล่ียข้อพิพาทให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.)และคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.(ก.
อปพ.)

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

1,500,000           4,300,000            4,300,000            10,100,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยภาค
ประชาสังคม

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

500,000             500,000              500,000              1,500,000               

5. โครงการปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย
ด้านวินัยจราจร  และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)
 / สนง.ปภ.จ.ชร.

 / ภ.จว.ชร.

9,000,000 0 0 70,767,000 70,767,000 150,534,000          

- กิจกรรมหลักท่ี 5.1 เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายอย่าง
ย่ังยืน

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร. 1,000,000           1,000,000            1,000,000            3,000,000               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 5.2 ขับเคล่ือนแผนงานการ
จัดท้าธรรมนูญหมู่บ้านและแผนงานการตั งด่าน
ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยภาคประชาสังคม

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง)

2,500,000           13,000,000          13,000,000          28,500,000             

- กิจกรรมหลักท่ี 5.3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดทั งปี จังหวัดเชียงราย

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร. 2,500,000           53,767,000          53,767,000          110,034,000           

- กิจกรรมหลักท่ี 5.4  กิจกรรมการรณรงค์ปลูก
จิตส้านึกสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับ
อ้าเภอ ต้าบลหมู่บ้าน

1 1 ทปค.จว. (กลุ่ม
งานความม่ันคง) /
 สนง.ปภ.จ.ชร. /

 ภ.จว.ชร.

3,000,000           3,000,000            3,000,000            9,000,000               

6. โครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

1 1 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
กอ.รมน.จ.ชร./

ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/

ศอ.ปส.จ.ชร./เรือ
จ้าอ.เทิง/ปภ.จ.
ชร./กองร้อย
เฉพาะกิจฯ

-                    17,131,600           -                      -                     -                     17,131,600           
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อยการอ้านวยความเป็นธรรม การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาด้าน
ความม่ันคงอ่ืนๆ โดยภาคประชาสังคมแบบ
บูรณาการ

1 1 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
กอ.รมน.จ.ชร./

ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/

ศอ.ปส.จ.ชร./เรือ
จ้าอ.เทิง/ปภ.จ.
ชร./กองร้อย
เฉพาะกิจฯ

5,573,100 5,573,100               

- กิจกรรมหลักท่ี 6.2 พัฒนาเครือข่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื นท่ีชั นในและพื นท่ีตามแนวชายแดน

1 1 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
กอ.รมน.จ.ชร./

ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/

ศอ.ปส.จ.ชร./เรือ
จ้าอ.เทิง/ปภ.จ.
ชร./กองร้อย
เฉพาะกิจฯ

1,069,600 1,069,600               
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

- กิจกรรมหลักท่ี 6.3 ปลูกจิตส้านึกด้านความ
ปลอดภัย ด้านวินับจราจร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

1 1 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
กอ.รมน.จ.ชร./

ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/

ศอ.ปส.จ.ชร./เรือ
จ้าอ.เทิง/ปภ.จ.
ชร./กองร้อย
เฉพาะกิจฯ

1,830,500 1,830,500               

- กิจกรรมหลักท่ี 6.4 การป้องกันปราบปราม 
และการจัดระเบียบสังคม

1 1 ท่ีท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย/
กอ.รมน.จ.ชร./

ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/

ศอ.ปส.จ.ชร./เรือ
จ้าอ.เทิง/ปภ.จ.
ชร./กองร้อย
เฉพาะกิจฯ

8,658,400 8,658,400               

7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ช้ันในและพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนอย่างบูรณา
การ

1 1 กอ.รมน.จว.ชร. -                  -                      3,832,000            -                    -                    3,832,000             

กิจกรรมหลักท่ี 7.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การสกัดกั นยาเสพติดในพื นท่ีชั นในและพื นท่ี
ตามแนวชายแดน

1 1 ฉก.ม.3 1,135,000 1,135,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 7.2. การฝึกอบรมเพ่ือเสริม
ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการป้องกัน
และยับยั งการแพร่ระบาดของโทรศัพท์มือถือ 
ยาเสพติดในเรือนจ้า

1 1 เรือนจ้ากลาง ชร. 200,000 200,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.3 ป้องกันปราบปรามและ
บ้าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้แผนประชา
รัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนม่ังคงปลอดภัยยา
เสพติด

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร 1,483,400 1,483,400

กิจกรรมหลักท่ี 7.4 การฝึกอบรมด้านการข่าว
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร 213,600 213,600

กิจกรรมหลักท่ี 7.5โครงการจัดระเบียบพื นท่ี
ปกติและแนวชายแดนเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

1 1 แม่จัน 800,000 800,000

8. โครงการรณรงค์ป้องกัน สร้างภูมิคุ้มและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงรายด้วย
ศาสตร์พระราชา

1 1 -                    -                       7,938,680            -                     -                     7,938,680             

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 การสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ 
ศาสตร์พระราชาเพ่ือสร้างศักยภาพครอบครัว
ในการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนของจังหวัด
เชียงราย

1 1 หอปรัชญา
รัชกาลท่ี ๙ มร.ชร.

1,800,000             1,800,000             

กิจกรรมหลักท่ี 8.2 โครงการขับเคล่ือนและ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เพ่ือแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดเชียงรายปี 2563

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร. 3,600,000 3,600,000             

3-160



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 8.3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be Number 
One) จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร. 1,538,680 1,538,680             

กิจกรรมหลักท่ี 8.4  โครงการครอบครัว
พอเพียงต่อต้านยาเสพติด

1 1 แม่จัน 1,000,000 1000000

9. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ การ
อ านวยความเป็นธรรมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและปัญหาด้านความม่ันคง
อ่ืน ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ

1 1 0 -                       14,094,960          -                     -                     14,094,960           

กิจกรรมหลักท่ี 9.1 การฝึกจัดตั งชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)        ระยะเวลา
 รุ่นละ  3  วัน จ้านวน 10 รุ่นๆ ละ 100 คน

1 1 ปค.จว. ม่ันคง              1,252,000 1,252,000             

กิจกรรมหลักท่ี 9.2 ประสิทธิภาพกองหนุนเพ่ือ
ความม่ันคงแห่งชาติ (กนช.) ระยะเวลา รุ่นละ 3
  วัน จ้านวน 6 รุ่น ๆ ละ 100 คน

1 1 ปค.จว. ม่ันคง              1,217,600 1,217,600             

กิจกรรมหลักท่ี 9.3 ฝึกจัดตั งเครือข่ายภาค
ประชาสังคมเฝ้าระวังปัญหาการบุกรุก ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ระยะเวลา รุ่นละ 1 วัน 
จ้านวน 4 รุ่นๆ     ละ 250 คน

1 1 กอ.รมน.จังหวัด 
ชร.

                421,400 421,400                

กิจกรรมหลักท่ี 9.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเร่ืองราวร้องทุกข์ 
(Contact Point) จังหวัดเชียงราย

1 1 สนจ.              1,800,000 1,800,000             
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 9.5 พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลแบบ
บูรณาการ

1 1 สนจ.              6,000,000 6,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 9.6 การอบรมอาสาสมัคร
ต้ารวจบ้านต่อต้านยาเสพติด

1 1 ภ.จว.ชร.                 913,200 913,200                

กิจกรรมหลักท่ี 9.7 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อต้านภัยคุกคาม รุ่นละ  3  วัน  จ้านวน  6  
รุ่น ๆ ละ  100  คน

1 1 ปค.จว. ม่ันคง              1,490,000 1,490,000             

กิจกรรมหลักท่ี 9.8โครงการจัดระเบียบสังคม 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แบบ
บูรณาการ

1 1 ปค.จว. ม่ันคง                 238,560 238,560                

กิจกรรมหลักท่ี 9. 9โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

1 1 พาน                 340,000 340,000                

กิจกรรมหลักท่ี 9.10 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
ชป.นรสิงห์

1 1 ปค.จว. ม่ันคง                 107,800 107,800                

กิจกรรมหลักท่ี 9.11 โครงการปฏิบัติงานด้าน
การข่าว

1 1 ปค.จว. ม่ันคง                 146,400 146,400                

กิจกรรมหลักท่ี 9.12 โครงการงานด้านยุทธการ
1 1 ปค.จว. ม่ันคง                 120,000 120,000                

กิจกรรมหลักท่ี 9.13 โครงการรักษาความ
ปลอดภัย ผบช.และบุคคลส้าคัญ

1 1 ปค.จว. ม่ันคง                  48,000 48,000                 

3-162



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565
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ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

10. โครงการป้องกันปราบปราม การจัด
ระเบียบสังคม การปลูกจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัย    ด้านวินัยจราจร และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ถนน

1 1 0 -                       3,710,280            -                     -                     3,710,280             

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 ปลูกจิตส้านึกผู้น้าชุมชน
สวมใส่หมวกนิรภัย สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย

1 1 ปภ.จว.ชร. 428,400                428,400                

กิจกรรมหลักท่ี 10.2  การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการค้า การท่องเท่ียว และความม่ันคง 3 
ประเทศ  (ไทย ลาว เมียนมาร์)

1 1 ศปปข.                 161,400 161,400                

กิจกรรมหลักท่ี 10.3 การอบรม สัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้น้าศาสนาอิสลาม

1 1 ปค.จว.ม่ันคง                 500,000 500,000                

กิจกรรมหลักท่ี 10.4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร                 342,580 342,580                

กิจกรรมหลักท่ี 10.5 พัฒนาศักยภาพในการ
ขับเคล่ือนกลไกความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด อ้าเภอ และอปท.

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร                 479,200 479,200                

กิจกรรมหลักท่ี 10.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร                 272,000 272,000                

กิจกรรมหลักท่ี 10.7 การพัฒนาศักยภาพทีม
สอบสวนอุบัติเหตุระดับจังหวัด อ้าเภอ

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร                 345,500 345,500                

3-163



พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด้าเนินการ
แผนงาน/โครงการ แหล่ง 

งปม.

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด้าเนินการ

กิจกรรมหลักท่ี 10.8 ติดตามการด้าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
ระดับอ้าเภอ

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร                 217,400 217,400                

กิจกรรมหลักท่ี 10.9 จังหวัดเชียงรายม่ังคง
ปลอดภัยใส่ใจประชาชน รักชาติรักแผ่นดิน

1 1 ปค.จว.ม่ันคง                 963,800 963,800                

11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ีช้ันในและพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน
อย่างบูรณาการ

1 1 0 -                       3,190,950            -                     -                     3,190,950             

กิจกรรมหลักท่ี 11.1 เรือนจ้าสีขาว 1 1 เรือนจ้ากลาง ชร.                 300,000 300,000                

กิจกรรมหลักท่ี 11.2 ประชุมชี แจงนโยบาย/
แผนปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร                 755,750 755,750                

กิจกรรมหลักท่ี 11.3 การขยายผลหมู่บ้าน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ห้วยโจ้
โมเดล)

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร              1,573,040 1,573,040             

กิจกรรมหลักท่ี 11.4 การพัฒนาองค์ความรู้
วิทยากรบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย

1 1 ศอ.ปส.จ.ชร                 148,160 148,160                

กิจกรรมหลักท่ี 11.5 การฝึกอบรมเยาวชน
เครือข่ายอาสาต้านภัยยาเสพติด ระยะเวลารุ่น
ละ 3 วัน  จ้านวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน

1 1 กอ.รมน.ชร.                 414,000 414,000                
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12.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การอ านวยความเป็นธรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาด้าน
ความม่ันคงอ่ืน ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบ
บูรณาการอย่างย่ังยืน

1 1 0 0 2,905,700            -                     -                     2,905,700             

กิจกรรมหลักท่ี 12.1 เฝ้าระวังควบคุม
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว ระยะเวลา 
รุ่นละ 1 วัน จ้านวน 4 รุ่นๆ ละ 250 คน

1 1 กอ.รมน.จังหวัด 
ชร.

                421,400 421,400                

กิจกรรมหลักท่ี 12.2 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร
ประจ้าตัวประชาชน ในอ้านาจหน้าท่ีของก้านัน
 ผู้ใหญ่บ้าน

1 1 ปค.จว.ม่ันคง              1,054,800 1,054,800             

กิจกรรมหลักท่ี 12.3 เสริมสร้างศักยภาพ
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย   
และความม่ันคงชายแดนและการประสาน
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

1 1 ปค.จว.ม่ันคง                 829,500 829,500                

กิจกรรมหลักท่ี 12.4 เพ่ิมศักยภาพการข่าวตาม
แนวชายแดน

1 1 ฉก.ม.3                 600,000 600,000                

13.ป้องกันปราบปราม การจัดระเบียบสังคม 
การปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย    ด้าน
วินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

1 1 0 0 28,527,500          -                     -                     28,527,500           

กิจกรรมหลักท่ี 13.1 ปรับปรุงระบบกล้อง
วงจรปิดเรือนจ้าอ้าเภอเทิง

1 1 เรือนจ้าอ.เทิง                 467,500 467,500                
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กิจกรรมหลักท่ี 13.2 ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย

1 1 ประชาสัมพันธ์
จว.ชร

                380,000 380,000                

กิจกรรมหลักท่ี 13.3 เสริมสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายอย่าง
ย่ังยืน

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร              1,247,800 1,247,800             

กิจกรรมหลักท่ี 13.4 ตรวจจับเมาแล้วขับ 1 1 สนง.ปภ.จว.ชร              8,000,000 8,000,000             

กิจกรรมหลักท่ี 13.5 การตรวจจับผู้ขับข่ีรถเร็ว
เกินกว่าท่ีกฎหมายก้าหนด

1 1 สนง.ปภ.จว.ชร             15,000,000 15,000,000           

กิจกรรมหลักท่ี 13.6 การรณรงค์ปลูกจิตส้านึก
สร้างความปลอดภัยทางถนนระดับอ้าเภอ
ต้าบลหมู่บ้าน

1 1 ภ.จว.ชร.              1,003,900 1,003,900             

กิจกรรมหลักท่ี 13.7 ประชารัฐร่วมใจบูรณา
การเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมและปัญหา
สังคม

1 1 สนง.ยุติธรรม              2,428,300 2,428,300             

รวม 13โครงการ 1 1 35,280,000        17,131,600           64,200,070          116,852,000       350,315,670       583,779,340          

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชุมชน 16 
อ้าเภอ จ้านวน 48 โครงการ

2 1 แขวงทางหลวง
ชนบท กรมทาง

หลวง

259,000,000       262,000,000           259,000,000         1,036,000,000         

รวม 1 โครงการ 2 1 259,000,000       262,000,000           -                      259,000,000         -                     1,036,000,000         

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจาก อปท.
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1. โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด (CCYV) และ
ห้องควบคุม

3 1 เทศบาลนครเชียงราย 50,000,000         50,000,000            50,000,000          50,000,000          150,000,000           

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน จ้านวน 14 
โครงการ

3 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

1,620,000           1,620,000              1,620,000            1,620,000            4,860,000               

3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล จ้านวน
 16 โครงการ

3 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

4,680,000           4,680,000              4,680,000            4,680,000            14,040,000             

4. โครงการพัฒนา สนุบสนุน การใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติ
ราชการ จ้านวน 37 โครงการ

3 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

123,454,000       1,554,000              1,554,000            1,554,000            126,562,000           

5. โครงการเสริมสร้างระบบด้านการประสาน
เครือข่ายในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็งเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน จ้านวน
 14 โครงการ

3 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

3,110,000           3,110,000              3,110,000            3,110,000            9,330,000               

รวม 5 โครงการ 3 1 182,864,000      60,964,000           -                     60,964,000         60,964,000         304,792,000          

477,144,000      340,095,600         64,200,070          436,816,000       411,279,670       1,729,535,340       

10,000,000        10,000,000           10,000,000          10,000,000         10,000,000         50,000,000           

1,039,746,265       726,732,330              1,014,405,465          1,815,238,400         1,987,486,750         6,583,609,210       
5,895,204,685       5,418,954,250           21,886,170,465         24,676,844,520       11,810,132,950       69,687,306,869     

รวมท้ังส้ิน 19 โครงการ

โครงการรวม 11 แผนงาน จ านวน 295 โครงการ
โครงการท่ีขอรับงบจังหวัด ปี 2563 จ านวน 40 โครงการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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