
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย  
                                 ส านักงานจังหวัดเชียงราย  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
                                 โทร. 0-5315-0194  E mail : chiangrai_plan@yahoo.com 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เล่ม 1) 
 



โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ
 (บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมา
ณ (บาท)

ประเด็ยุทธศาสตร์ที ่1 5 87,059,000     3 55,400,000  142,459,003    

ประเด็ยุทธศาสตร์ที ่2 9 154,993,000   3 14,750,000  169,743,003    

ประเด็ยุทธศาสตร์ที ่3 14 121,290,942   21 260,448,000 381,738,963    

ประเด็ยุทธศาสตร์ที ่4 6 39,957,270     5 129,271,000 169,228,275    

ประเด็ยุทธศาสตร์ที ่5 8 204,922,373   42 1,422,551,700   14 224,435,000 1,851,909,129  

ประเด็ยุทธศาสตร์ที ่6 5 35,280,000     46 316,000,000     5 182,864,000 534,144,051    

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบรูณาการ

1 10,000,000     10,000,000      

รวมทั้งสิ้น 48 653,502,585  88 1,738,551,700 51 3,259,222,424   

สรปุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงราย

แบบฟอรม์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน์ : เมอืงแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุง่เรอืงด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แหล่งงบประมาณ
รวมทั้งส้ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน



1.1 โครงการส่งเสริมความร่วมมอืกับประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

1 10,000,000         

- กิจกรรมหลัก 1.1.1 ส่งเสริมความสัมพนัธ์บา้นพี่
เมืองนอ้งระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด (Sister City)

กิจกรรมย่อยที ่1) 
แลกเปล่ียนนกัศึกษา
กิจกรรมย่อยที ่2) 
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ 
ความสัมพนัธ์กับ
ประเทศเพือ่นบา้น 
ภารกิจงานด้าน
ต่างประเทศ และ
งานอาเซียนจังหวัด
เชียงราย 

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

มูลค่าการค้ากับ
ประเทศเพือ่นบา้น
เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 
ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 3,000,000            

1. โครงการของจังหวัด 

                                                                  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561                                                                  

ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

หนา้ที ่1 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

- กิจกรรมหลัก 1.1.2 ประชุมหารือเพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลด้านการค้า การลงทนุ การทอ่งเทีย่ว และอื่นๆ
 กับประเทศอาเซียน+6 และ GMS

กิจกรรมย่อย จัด
ประชุมหารือ
แลกเปล่ียนข้อมูล
ด้านการค้า การ
ลงทนุ การ
ทอ่งเทีย่วและอื่นๆ 
จ านวน 3 คร้ัง โดย
กลุ่มเปา้หมาย 
ประกอบด้วย บคุา
กรภาครัฐ เอกชน 
ผู้ประกอบการ

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

มูลค่าการค้ากับ
ประเทศเพือ่นบา้น
เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 
ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 4,000,000            

- กิจกรรมหลัก 1.1.3 สัมมนานานาชาติการค้า การ
ลงทนุ การทอ่งเทีย่ว ด้านโลจิสติกส์ (Northern 
Logistics)

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สัมมนานานาชาติ
การค้า การลงทนุ 
การทอ่งเทีย่ว 
กิจกรรมย่อยที ่2) 
จัดกิจกรรม 
Northern Logistic
 Fair 1 คร้ัง

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

มูลค่าการค้ากับ
ประเทศเพือ่นบา้น
เพิม่ขึน้ร้อยละ 20 
ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 3,000,000            

1.2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

2 15,000,000         

หนา้ที ่2 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

- กิจกรรมหลัก 1.2.1 พฒันาและต่อยอดศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการลงทนุ และทีเ่กี่ยวข้อง 4 แหง่ 
ต้ังอยู่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สาย เชียง
แสน และเชียงของ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันาและต่อยอด
ศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการ
ลงทนุ และที่
เกี่ยวข้อง ๔ แหง่ 
ต้ังอยู่ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย 
อ าเภอแม่สาย เชียง
แสน และเชียงของ
กิจกรรมย่อยที ่2) 
กิจกรรมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในพืน้ที่

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
พืน้ที ่และเกิดการ
ลงทนุในพืน้ทีเ่ขต
พฒันาเศษรฐกิจพเิศษ
เชียงรายเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 10 ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 10,000,000          

หนา้ที ่3 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

- กิจกรรมหลัก 1.2.2 จัดหาและพฒันาบคุลากร กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาบคุลากรใน
การสนสันนุการ
ขับเคล่ือนงานของ
ศูนย์บริการ
เบด็เสร็จด้านการ
ลงทนุ ทัง้ 4 แหง่
กิจกรรมย่อยที ่2) 
เสริมสร้างความรู้
ใหก้ับบคุลากรทัง้ 4
 ศูนย์

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
พืน้ที ่และเกิดการ
ลงทนุในพืน้ทีเ่ขต
พฒันาเศษรฐกิจพเิศษ
เชียงรายเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 10 ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 2,000,000            

- กิจกรรมหลัก 1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมการลงทนุ กิจกรรมย่อย จัด
กิจกรรมพบปะนกั
ลงทนุ เพือ่ส่งเสริม
การลงทนุ (Road 
Show) และศึกษาดู
งาน

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
พืน้ที ่และเกิดการ
ลงทนุในพืน้ทีเ่ขต
พฒันาเศษรฐกิจพเิศษ
เชียงรายเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 10 ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 2,000,000            

หนา้ที ่4 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

- กิจกรรมหลัก 1.2.4 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมย่อย จัดท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
แผ่นพบั คู่มือการ
ลงทนุ ส่ือมัลติมีเดีย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS

เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
พืน้ที ่และเกิดการ
ลงทนุในพืน้ทีเ่ขต
พฒันาเศษรฐกิจพเิศษ
เชียงรายเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 10 ต่อปี

ส านกังาน
จังหวัดเชียงราย

2.5 1,000,000            

1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ือการเช่ือมโยงด้านการค้า การลงทุน
กับกลุ่มประเทศ GMS และอาเซียน +6

3 10,000,000

1.3.1 กิจกรรมหลักที ่1.3.1.1 Focus Group  กิจกรรมย่อยที ่1) 
 สรรหา
กลุ่มเปา้หมาย 
(ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ)

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 100,000

หนา้ที ่5 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.3.2 กิจกรรมหลักที ่1.3.2.1 การพฒันาศักยภาพ
โดยก าหนดหลักสูตรอบรมแบบครบวงจร

กิจกรรมย่อย อบรม
ผู้ประกอบการให้
ความรู้ด้านการ
พฒันาผลิตภัณฑ์ 
และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ  
และจัดท าแผนการ
ตลาด / แผนธุรกิจ

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 400,000

1.3.3 กิจกรรมหลักที ่1.3.3.1  จัดประชุมแลกเปล่ียน
ข้อคิดเหน็ทางการค้า

กิจกรรมย่อย  จัด
ประชุมแลกเปล่ียน
ข้อคิดเหน็ทางการ
ค้า จ านวน 1 คร้ัง

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 300,000              

1.3.4 กิจกรรมหลักที ่1.3.4.1 จัด Road Show ใน
ต่างประเทศ

กิจกรรมย่อย จัด 
Road Show  ใน
ต่างประเทศ ณ 
ประเทศเมียนมาร์, 
สป.จีน, เวียดนาม, 
สิงคโปร์-มาเลเซีย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 5,000,000            

หนา้ที ่6 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.3.5 กิจกรรมหลักที ่1.3.5.1 จัดคณะผู้แทนการค้า 
ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้า

กิจกรรมย่อย ศึกษา
เส้นทางการค้า ณ 
ประเทศเมียนมาร์ 
และสปป.ลาว 
จ านวน  1 คร้ัง

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 2,000,000            

1.3.6 กิจกรรมหลักที ่1.3.6.1 เจรจาการค้าและจับคู่
ธุรกิจทัง้ในประต่างประเทศ

กิจกรรมย่อย 
เจรจาจับคู่ธุรกิจ
การค้าทัง้ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  
จ านวน 1 คร้ัง

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 1,000,000            

1.3.7 กิจกรรมหลักที ่1.3.7.1 การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมย่อย
ประชาสัมพนัธ์
ส่งเสริมภาพลักษณ์
สินค้าและบริการ
จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

(1) เพิม่มูลค่าการค้า 
ร้อยละ 20            
(2)  ความพงึพอใจ
ของผู้ประกอบการ 
ร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย  / 
หอการค้า
จังหวัดเชียงราย

2.2 1,200,000            

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมศิาสตร์ GI และผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเพ่ือ
การส่งออก

4 12,000,000

หนา้ที ่7 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.4.1 กิจกรรมหลักที ่1.4.1.1 ส่งเสริมและพมันา
ผู้ผลิตสินค้าส่ิงบง่ชี้ทางภูมิศาสตร์

 กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดท าฐานข้อมูล   
ผู้ประกอบการที่
ได้รับอนญุาตใหใ้ช้
ตราสัญลักษณ์สิง
บง่ชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ได้แก่ กาแฟดอยตุง
 กาแฟดอยช้าง 
สับปะรดนางแล 
สับปะรดภูแล และ
ชาเชียงราย
กิจกรรมย่อยที ่2) 
อบรมใหค้วามรู้
ผู้ประกอบการสินค้า
 GI และ
ผู้ประกอบการที่
ได้รับอนญุาตใหใ้ช้
ตราสัญลักษณ์ GI  
จ านวน 1 คร้ัง

การพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่
สู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และ Smes เพือ่เพิม่มูลค่า
การแข่งขัน

(1) สามารถใช้
ประโยชนจ์ากการใช้ 
Social Media       
(2) มีช่องทางการ
จ าหนา่ยเพิม่ขึน้       
(3) มีความพงึพอใจ
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80

ส านกังาน
พาณิชย์จังหวัด
เชียงราย

2.1 2,000,000

หนา้ที ่8 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.4.2 กิจกรรมหลักที ่1.4.2.1 การพฒันาและ
เชื่อมโยงตลาด

กิจกรรมย่อยที ่1) 
เพิม่ช่องทางการ
จ าหนา่ย  โดย
เชื่อมโยงการตลาด
ในประเทศ (เข้า
ร่วมงาน THAIFEX
 / GI Market) 
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ส่งเสริมการตลาด
โดยใช้กลยุทธ์ 
Digital Marketing
กิจกรรมย่อยที ่3 
จัดงานแสดงสินค้าที่
ได้รับอนญุาตใหใ้ช้
ตราสัญลักษณ์ GI /
 Chiangrai Brand 
 ในประเทศ 3 คร้ัง 
 และกลุ่มประเทศ
อาเซียน 1 คร้ัง

10,000,000

1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่
สากล  (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเข้ียวงู)

5 29,250,000

หนา้ที ่9 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.5.1 กิจกรรมหลักที ่1.5.1.1 การพฒันาคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันาคุณภาพข้าว
ใหต้รงกับความ
ต้องการตลาด
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ส่งเสริมการแปรรูป
ข้าวหอมมะลิ
กิจกรรมย่อยที ่3) 
ส่งเสริม branding 
และสร้างเครือข่าย
สู่ตลาดข้าว
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรมีความรู้
ด้านกระบวนการ
ผลิตข้าวและ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 80 %
2) สินค้าข้าวได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 14,000,000

หนา้ที ่10 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.5.2 กิจกรรมหลักที ่1.5.2.1 ส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุข้าวเหนยีวเขีย้วงู

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้าว
เหนยีวเขีย้วงู
กิจกรรมย่อยที ่2) 
พฒันาข้าวเหนยีว
เขีย้วงูใหเ้ปน็พชื
เฉพาะถิน่ตาม
ภูมิศาสตร์ (GI)
กิจกรรมย่อยที ่3) 
ส่งเสริม branding 
และสร้างเครือข่าย
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรมีความรู้
ด้านกระบวนการ
ผลิตข้าวและ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 80 %
2) สินค้าข้าวได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 5,000,000

หนา้ที ่11 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.5.3 กิจกรรมหลักที ่1.5.3.1ส่งเสริมและพฒันาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพือ่ยกระดับการผลิต
สินค้าข้าว

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ศึกษาดูงาน
เกษตรกรทีป่ระสบ
ความส าเร็จในด้าน
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
กิจกรรมย่อยที ่3) 
พฒันาศูนย์ใหเ้ปน็
ต้นแบบด้านการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ต่างๆ
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมเกษตรกรให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 องค์ความรู้ผ่านส่ือ
สังคม Social 
Network
กิจกรรมย่อยที ่5) 
ประชาสัมพนัธ์และ

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรมีความรู้
ด้านกระบวนการ
ผลิตข้าวและ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 80 %
2) สินค้าข้าวได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 10,000,000

หนา้ที ่12 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.5.4 กิจกรรมหลักที ่1.5.4.1 อ านวยการและบริหาร
จัดการ

กิจกรรมย่อยที ่1)  
 ประชุมคณะท างาน
เพือ่ติดตามการ
ด าเนนิงาน
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูล 
ติดตาม และ
ประเมินผล

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรมีความรู้
ด้านกระบวนการ
ผลิตข้าวและ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 80 %
2) สินค้าข้าวได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 250,000

1.6 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมนุไพรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 5,250,000           

หนา้ที ่13 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.6.1 กิจกรรมหลักที ่1.6.1.1 ส่งเสริมการผลิตพชื
สมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

กิจกรรมย่อยที ่1) 
วางแผนการผลิต
สมุนไพรทีม่ี
ศักยภาพในจังหวัด
เชียงราย
กิจกรรมย่อยที ่2) 
สร้างเครือข่าย
ผู้ผลิตสมุนไพร
จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยที ่3) 
พฒันาพชืสมุนไพรที่
เหมาะสมกับพืน้ที่
และตรงกับความ
ต้องการตลาด
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมการแปรรูป
กิจกรรมย่อยที ่5) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมย่อยที ่6) 
ติดตาม ประเมินผล

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรมีความรู้
ด้านกระบวนการ
ผลิตพชืสมุนไพรทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย ร้อยละ 80
2) มีเครือข่ายการ
ผลิตพชืสมุนไพรเพือ่
การแปรรูปเปน็สินค้า
 1 เครือข่าย

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 5,250,000            

1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมศิาสตร์ (สับปะรด และส้มโอ)

7 20,250,000

หนา้ที ่14 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.7.1 กิจกรรมหลักที ่1.7.1.1 พฒันาส้มโอเชียงราย
เพือ่การส่งออก

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันากระบวนการ
ผลิตใหไ้ด้
มาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อยที ่2) 
พฒันาการจัดเก็บ 
ดูแล รักษา และ 
Packing
กิจกรรมย่อยที ่3) 
พฒันาระบบโลจิ
สติกส์
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้าน
กระบวนการพฒันา
สินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ร้อย
ละ 80
2) สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 10,000,000

หนา้ที ่15 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.7.2 กิจกรรมหลักที ่1.7.2.1 พฒันาสับปะรด
เชียงราย (ภูแล นางแล) เพือ่การส่งออก

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ส่งเสริมการผลิตให้
ได้มาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อยที ่2) 
สร้างเครือข่ายการ
ผลิตและตลาด
กิจกรรมย่อยที ่3) 
อบรมผู้ประกอบการ
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้าน
กระบวนการพฒันา
สินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ร้อย
ละ 80
2) สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 10,000,000

1.7.3 กิจกรรมหลักที ่1.7.3.1 อ านวยการและบริหาร
จัดการ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ประชุมคณะท างาน
เพือ่ติดตามการ
ด าเนนิงาน
กิจกรรมย่อยที ่2)  
ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูล 
ติดตาม และ
ประเมินผล

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้าน
กระบวนการพฒันา
สินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ร้อย
ละ 80
2) สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเปน็ที่
ยอมรับของผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 250,000

หนา้ที ่16 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.8 โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถ่ินตามภูมศิาสตร์
บนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ)

8 20,000,000

1.8.1 กิจกรรมหลักที ่1.8.1.1 พฒันาอุตสาหกรรม
กาแฟเพือ่ยกระดับการผลิตทัง้วงจร

กจิกรรมย่อยที่ 1) 
การเตรียมความ
พร้อมการพัฒนาการ
ผลิตกาแฟให้ได้
มาตรฐาน GAP และ
มาตรฐานกาแฟ
อนิทรีย์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล
กจิกรรมย่อยที่ 2) จดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาการผลิต 
การแปรรูปและ
การตลาดกาแฟ
กจิกรรมย่อยที่ 3) 
การเตรียมความ
พร้อมการแปรรูป
กาแฟให้ได้มาตรฐาน
การผลิตที่ดีตาม 
GMP, ระบบควบคุม
อนัตราย HACCP

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. จ านวนแปลงที่
พร้อมการตรวจรับรอง
รับรอง GAP มาตรฐาน
เกษตรอนิทรีย์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 5
2. จ านวนโรงงานที่ได้
การรับรองมาตรฐาน
การผลิตต่างๆ เ เช่น 
การขอเลข อย., 
มาตรฐานการผลิตที่ดี
ตาม GMP, ระบบ
ควบคุมอนัตราย 
HACCP, ส่ิงบ่งชี้
ภูมิศาสตร์ (GI) ชา
เชียงราย, Chiang Rai 
Brand เพิม่ขึ้นร้อยละ 
10
3. มูลค่าสินค้าในกลุ่ม
ชาและกาแฟ เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 2

มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้หลวง

2.1 7,500,000

หนา้ที ่17 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.8.2 กิจกรรมหลักที ่1.8.2.1 การพฒันา
อุตสาหกรรมชาเพือ่ยกระดับการผลิตทัง้วงจร

กิจกรรมย่อยที ่1) 
การเตรียมความ
พร้อมเกษตรกร
ด้านการดูแลแปลง
ชาเพือ่รับรอง
มาตรฐานการผลิต
ทีดี่ เช่น GAP, 
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล
กิจกรรมย่อยที ่2) 
การเตรียมความ
พร้อม
ผู้ประกอบการชา
ด้านการพฒันา
โรงงานผลิตและ
การขอรับรอง
มาตรฐานการผลิต
ต่างๆ เพือ่ส่งเสริม
การขยายช่อง
ทางการจัดจ าหนา่ย
ตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. จ านวนแปลงที่
พร้อมการตรวจ
รับรองรับรอง GAP 
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5
2. จ านวนโรงงานที่
ได้การรับรอง
มาตรฐานการผลิต
ต่างๆ เ เช่น การขอ
เลข อย., มาตรฐาน
การผลิตทีดี่ตาม 
GMP, ระบบควบคุม
อันตราย HACCP, 
ส่ิงบง่ชี้ภูมิศาสตร์ (GI)
 ชาเชียงราย, Chiang
 Rai Brand เพิม่ขึน้
ร้อยละ 10
3. มูลค่าสินค้าใน
กลุ่มชาและกาแฟ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 2

มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้หลวง

2.1 7,500,000

หนา้ที ่18 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.8.3 กิจกรรมหลักที ่1.8.3.1 ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดงานแสดงสินค้า 
Thailand coffee 
and tea 2017
กิจกรรมย่อยที ่2) 
เข้าร่วมแสดงสินค้า
ในงานแสดงสินค้า
ต่างประเทศ

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. จ านวนแปลงที่
พร้อมการตรวจ
รับรองรับรอง GAP 
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5
2. จ านวนโรงงานที่
ได้การรับรอง
มาตรฐานการผลิต
ต่างๆ เ เช่น การขอ
เลข อย., มาตรฐาน
การผลิตทีดี่ตาม 
GMP, ระบบควบคุม
อันตราย HACCP, 
ส่ิงบง่ชี้ภูมิศาสตร์ (GI)
 ชาเชียงราย, Chiang
 Rai Brand เพิม่ขึน้
ร้อยละ 10
3. มูลค่าสินค้าใน
กลุ่มชาและกาแฟ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 2

มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้หลวง

2.1 4,750,000

หนา้ที ่19 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.8.4 กิจกรรมหลักที ่1.8.4.1 ติดตามประเมินผล กิจกรรมย่อยที ่1) 
ติดตาม ประเมินผล

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. จ านวนแปลงที่
พร้อมการตรวจ
รับรองรับรอง GAP 
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5
2. จ านวนโรงงานที่
ได้การรับรอง
มาตรฐานการผลิต
ต่างๆ เ เช่น การขอ
เลข อย., มาตรฐาน
การผลิตทีดี่ตาม 
GMP, ระบบควบคุม
อันตราย HACCP, 
ส่ิงบง่ชี้ภูมิศาสตร์ (GI)
 ชาเชียงราย, Chiang
 Rai Brand เพิม่ขึน้
ร้อยละ 10
3. มูลค่าสินค้าใน
กลุ่มชาและกาแฟ 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 2

มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้หลวง

2.1 250,000

หนา้ที ่20 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.9 โครงการ ปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมอืง
น่าเที่ยว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน 
(ChiangRai Destination)

9 13,000,000

หนา้ที ่21 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.9.1 กิจกรรมหลักที ่1.9.1.1 
การจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตามกระแส 
โดยการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้าง
ประสบการณ์การทอ่งเทีย่ว ตอบสนองกระแสการ
ทอ่งเทีย่ว เพือ่กระจายรายได้สู่ชุมชน จังหวัด อย่าง
ย่ังยืน

  กิจกรรมย่อยที ่1) ทริปสายสูง (ทัวร์
ดอย) การส่งเสริมท่องเทีย่วเชงินิเวศ/
อนุรักษ ์การท่องเทีย่วภายใต้โครงการ
พระราชด าริ การท่องเทีย่ววิถชีา-กาแฟ 
การท่องเทีย่วแบบผจญภัย  เชน่ การเดิน
ป่า กิจกรรม ว่ิง-ว่าย-พาย-ปัน่ เป็นต้น
  กิจกรรมย่อยที ่2) ทริปฮันนีมูน สวีท เว
ดด้ิง เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วส าหรับ
กลุ่มนักท่องเทีย่วคู่รัก การถา่ยพรีเวดด้ิง 
ทริปฮันนีมูน เชน่ การจัดกิจกรรมจด
ทะเบียนสมรส ณ ผาบ่อง (ประตูรักแห่ง
สยาม) หุบเขาแห่งความรัก งานดอกเส้ียว
บาน เป็นต้น
    กิจกรรมย่อยที ่3) ทริปสายบุญ  การ
ส่งเสริมท่องเทีย่วเชงิประวัติศาสตร์/
วัฒนธรรม โดยน าพาสปอร์ตบุญมาใชเ้ป็น
พาสปอร์ตเก็บแต้มแหล่งท่องเทีย่ว อาทิ
เชน่ ของทีร่ะลึก พระเล่ียงชือ่ เป็นต้น
     กิจกรรมย่อยที ่4) ทริปตัวแตก  เป็น
การส่งเสริมการท่องเทีย่วทีม่ีเอกลักษณ์
เร่ืองของวัฒนธรรมด้านอาหาร เชน่ 
อาหารชนเผ่าไทล้ือ ไทยอง อาหาร
พื้นเมือง 
   กิจกรรมย่อยที ่5) ทริปสโลว์ ไลฟ์  
เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเทีย่วกลุ่มรักสุขภาพ อาทิ เชน่ 
น้ าพุร้อน สปา นวดแผนไทย ฝังเขม็ 
อาหารสุขภาพ เป็นต้น
   กิจกรรมย่อยที ่6) ทริปบิวต้ีฟูล ฟลาว
เวอร์  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 
ในเร่ืองของการชมความสวยงามของเหล่า
ดอกไม้นานาพันธ์ุของจังหวัดเชยีงราย 
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้       
              - จัดอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเทีย่ว อาทิเชน่
 ทีพ่ัก ร้านอาหาร การแต่งกาย กิจกรรม
การท่องเทีย่ว เป็นต้น 
  - จัดท าหนังสือคู่มือส าหรับการท า
กิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเทีย่ว  เชน่ 
การด านา  การเล้ียงควาย การท าอาหาร
ชาติพันธ์ุ เป็นต้น
   - FAM TRIP

1. พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS     
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1) ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2) นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3) รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2.2 5,000,000

หนา้ที ่22 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.9.2 กิจกรรมหลักที ่1.9.2.1 
การส่งเสริมและกระตุ้นการทอ่งเทีย่วเพือ่แก้ไข
ปญัหาช่วง Low Season  งบประมาณ 25 ล้านบาท 
เปน็การจัดงานอีเว้นท์

กิจกรรมย่อยที ่1) 
Art Festival @ 
Chiangrai
กิจกรรมย่อยที ่1) 
Chiangrai 
Adventure
กิจกรรมย่อยที ่1) 
ปัน่ ลัด เลาะ ริมฝ่ัง
โขง เชื่อมโยง 3 
แผ่นดิน
กิจกรรมย่อยที ่1)  
สรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง

1. พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS     
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1) ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2) นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3) รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2.2 8,000,000

1.10 โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย 
เมอืงแห่งหัวใจสีเขียว (Green Heart Green City)

10 5,000,000

หนา้ที ่23 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.10.1 กิจกรรมหลักที ่1.10.1.1 สร้างระบบการ
กระจายผลผลิตและอาหารทอ้งถิน่

      กิจกรรมย่อยที่
 1) จัดฝึกอบรม 
เพือ่พฒันา 
เครือข่ายเกษตรกร 
      กิจกรรมย่อยที่
 2)  สร้าง 
Application/Line 
 เพือ่การซ้ือ-ขาย 
ออนไลน์
        กิจกรรมย่อย
ที ่3)  สร้างตลาดสี
เขียว ตามกระแส 

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1) ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2) นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3) รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2.2/2.3 1,000,000

หนา้ที ่24 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.10.2 กิจกรรมหลักที ่1.10.2.1 พฒันาต้นแบบแหล่ง
เรียนรู้ร้านอาหารปลอดภัย

       กิจกรรมย่อยที่
 1) จัดประกวด 
เพือ่คัดเลือกชุมชน
เพือ่การทอ่งเทีย่ว
เชิงเกษตร ต้นแบบ
       กิจกรรมย่อยที่
 2) ศึกษาดูงาน 
แหล่งทอ่งเทีย่ว
ต้นแบบ
       กิจกรรมย่อยที่
 3) กิจกรรม “มอบ
ปา้ยร้านอาหาร/
โรงแรม ร้านค้า ที่
ใช้สินค้าอาหาร
ปลอดภัย”

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1) ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2) นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3) รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2.2/2.3 2,000,000

หนา้ที ่25 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.10.3 กิจกรรมหลักที ่1.10.3.1 พฒันาการ
ทอ่งเทีย่วชุมชน เพือ่การทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร

       กิจกรรมย่อยที่
 1)  ลงพืน้ที ่
ส่งเสริม/สร้าง
ทายาทเครือข่าย 
การทอ่งเทีย่วชุมชน
เชิงเกษตร
       กิจกรรมย่อยที่
 2  สร้างเส้นทาง
การทอ่งเทีย่วชุมชน 
เชิงเกษตรสีเขียว
       กิจกรรมย่อยที่
 3) แลกเปล่ียน/จัด
เวท ีผู้ซ้ือ พบ ผู้ขาย
  จัดโปรแกรม
ทอ่งเทีย่วชุมชน เชิง
เกษตรสีเขียว เพือ่
ตามรอยเสด็จ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1) ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2) นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3) รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2.2/2.3 1,000,000

หนา้ที ่26 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.10.4 กิจกรรมหลักที ่1.10.4.1 พฒันาการตลาดสี
เขียวอย่างย่ังยืน

       กิจกรรมย่อยที่
 1) สร้างผู้น าหวัใจสี
เขียว และมอบรางวัล
       กิจกรรมย่อยที่
 2)  ประกวด/
แข่งขัน 
ผู้ประกอบการ
หวัใจสีเขียว และ
มอบรางวัล
       กิจกรรมย่อยที่
 3)  น าเกษตรสี
เขียว สู่ชุมชน 
โรงเรียน  1 ชุมชน/
1 โรงเรียน สีเขียว

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1) ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2) นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3) รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

2.2/2.3 1,000,000

1.11 โครงการรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community
 Based Tourism) จังหวัดเชียงราย

11 5,000,000

หนา้ที ่27 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.11.1 กิจกรรมหลักที ่1.11.1.1 จัดอบรม พฒันา
ศักยภาพบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วเพือ่การบริการที่
เปน็เลิศ

       กิจกรรมย่อยที่
 1) จัดอบรมพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
ด้านการทอ่งเทีย่ว
เพือ่การบริการที่
เปน็เลิศ

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 จ านวนวน
นกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้
ร้อยละ 11
2 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11
3 ความพงึพอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย / 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

2.2 2,500,000

1.11.2 กิจกรรมหลักที ่1.11.2.1 การท าตลาด/ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์

       กิจกรรมย่อยที่
 1)  การท าตลาด/
ส่ือประชาสัมพนัธ์

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 จ านวนวน
นกัทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้
ร้อยละ 11
2 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11
3 ความพงึพอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80

ส านกังานการ
ทอ่งเทีย่วและ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย / 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

2.2 2,500,000

1.12 โครงการ “เมอืงพาน เมอืงผ่าน ต้องแวะ” 12 4,620,000

หนา้ที ่28 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.12.1 กิจกรรมหลักที ่1.12.1.1 พฒันาศักยภาพ
บคุลากรพืน้ที ่ใหส้ามารถรองรับนกัทอ่งเทีย่วได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

     กิจกรรมย่อยที ่
1)  ประชุมแกนน า
ชุมชน
     กิจกรรมย่อยที ่
2)  จัดอบรมมัคุ
เทศก์ทอ้งถิน่
     กิจกรรมย่อยที ่
3)  จัดอบรมท า
ของทีร่ะลึก
     กิจกรรมย่อยที ่
4)  จัดประชุม
คณะท างาน
เครือข่ายระดับต าบล
     กิจกรรมย่อยที ่
5)  พฒันาบคุลากร
ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน
       กิจกรรมย่อยที่
 6)  อบรมการ
จัดท าโฮมสเตย์/รี
สอร์ท
       กิจกรรมย่อยที่
 7)  จัดอบรมมัคุ
เทศก์ทอ้งถิน่

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอพาน 2.2/2.4 1,000,000

หนา้ที ่29 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.13.2 กิจกรรมหลักที ่1.13.2.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์
อาคารสถานที่/แหล่งทอ่งเทีย่ว

   กิจกรรมย่อยที ่1)
 ถก่อสร้างศาลา
แนะน าแหล่ง
ทอ่งเทีย่วพร้อม
ปรับภูมิทศัน ์
จ านวน 4 หลัง
   กิจกรรมย่อยที ่2)
 ก่อสร้างทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติใน
แหล่งทอ่งเทีย่วถ้ า
ผายาว ปา่ชุมชน 
และเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง
   กิจกรรมย่อยที ่3)
  ก่อสร้างเส้นทาง
ปัน่จักรยาน
   กิจกรรมย่อยที ่4)
  ก่อสร้างสะพาน
เชื่อมทางปัน่จักรยาน
    กิจกรรมย่อยที ่
5)  ก่อสร้างหอ้งน้ า
บริการนกัทอ่งเทีย่ว
วังมัจฉา

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอพาน 2.2/2.4 2,620,000

หนา้ที ่30 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.12.3 กิจกรรมหลักที ่1.12.3.1 การประชาสัมพนัธ์ 
โดย แผ่นพบั/โบชัว Social network และ/หรือ อี
เว้นทต่์างๆ

       กิจกรรมย่อยที่
 1) ประชาสัมพนัธ์
โดย  แผ่นพบั/โบชัว
       กิจกรรมย่อยที่
 2)  Social 
network/โฆษณา
ทางเว็บเพจ
       กิจกรรมย่อยที่
 3)  ติดต้ังปา้ยบอก
ทางประชาสัมพนัธ์ 
ตามเส้นทางภายใน
จังหวัดและจังหวัด
ข้างเคียง

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอพาน 2.2/2.4 1,000,000

1.13 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพ้ืนที่อ าเภอ
เชียงแสนแดนศรัทธา เพ่ือ รองรับการท่องเที่ยว ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

13 3,677,000

หนา้ที ่31 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.13.1 กิจกรรมหลักที ่1.13.1.1 กิจกรรมส่งเสริม
การทอ่งเทีย่ว/พฒันาศักยภาพบคุลากรเพือ่รองรับ
การทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย  
สงกรานต์ 4 
แผ่นดิน  2  ล้านบาท

1.พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS     
 2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอเชียงแสน 2.2 2,000,000

1.13.2 กิจกรรมหลักที ่1.13.2.1 ก่อสร้าง/ปรับภูมิ
ทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย 
ก่อสร้างราวกันตก
ทางเดินด้านล่างจุด
ชมวิวสามเหล่ียม
ทองค า 1,677,000
 บาท

1.พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS     
 2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอเชียงแสน 2.2/2.4 1,677,000

1.14 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
วัฒนธรรม และสุขภาพ

14 12,742,040

หนา้ที ่32 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.14.1 กิจกรรมหลักที ่1.14.1.1 ก่อสร้าง/ปรับภูมิ
ทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

    กิจกรรมย่อย 
ปรับปรุงซ่อมแซคุ้ม
พญาเม็งราย

พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ.เวียงปา่เปา้/
อ.พญาเม็ง

ราย/อ.ขุนตาล/
  อ.เวียงแก่น

2.2/2.4 3,000,000

1.14.2 กิจกรรมหลักที ่1.14.2.1  ก่อสร้าง/ปรับภูมิ
ทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย ปรับ
ภูมิทศัน ์อุทยาน
แหง่ชาติขุนแจ อ.
เวียงปา่เปา้ 2 ล้าน
บาท

พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ.เวียงปา่เปา้/
อ.พญาเม็ง

ราย/อ.ขุนตาล/
  อ.เวียงแก่น

2.2 2,500,000

หนา้ที ่33 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.14.3 กิจกรรมหลักที ่1.14.3.1  ก่อสร้าง/ปรับภูมิ
ทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย สร้าง
อาคารบริการและ
ระเบยีงชมวิว เพือ่
อ านวยความสะดวก
แก่นกัทอ่งเทีย่ว อ.
เวียงแก่น 4.390 
ล้านบาท

พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ.เวียงปา่เปา้/
อ.พญาเม็ง

ราย/อ.ขุนตาล/
  อ.เวียงแก่น

2.2 4,390,000

หนา้ที ่34 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.14.4 กิจกรรมหลักที ่1.14.4.1  ก่อสร้าง/ปรับภูมิ
ทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อยที ่1)
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
เพือ่ขับเคล่ือน
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
อนรัุกษ์
ประวัติศาสตร์ 
"ดอยพญาพภัิกด์ิ" 
ใหม้ีความมั่นคง 
ย่ังยืน 839,040 บาท
กิจกรรมย่อยที ่2)
ปรับปรุงภูมิทศัน์
พระธาตุขุนตาล 
2.013 ล้านบาท

พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ.เวียงปา่เปา้/
อ.พญาเม็ง

ราย/อ.ขุนตาล/
  อ.เวียงแก่น

2.2 2,852,040

1.15 โครงการพัฒนาเมอืงหน้าด่านแมส่ายเมอืงน่า
เที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

15 4,512,000

หนา้ที ่35 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.15.1 กิจกรรมหลักที ่1.15.1.1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ภูมิทศันแ์หล่งทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย 
สร้างตลาดน้ าเก้าชน
เผ่า โปง่งาม  2.512
 ล้านบาท

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1  ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2  นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3  รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอแม่สาย 2.2/2.4 2,512,000

1.15.2 กิจกรรมหลักที ่1.15.2.1. กิจกรรมส่งเสริม
การทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย
จัดกิจกรรม
มหศัจรรย์ 10 ชาติ
พนัธ์ุแม่สาย คร้ังที ่5

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1  ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2  นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3  รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอแม่สาย 2.2/2.4 2,000,000

1.16 โครงการพัฒนา อ.แมจ่ัน เมอืงน่าอยู่ สู่สังคม
คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง

16 2,608,830

หนา้ที ่36 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.16.1 กิจกรรมหลักที ่1.16.1.1 ปรับปรุงภูมิทศันวั์ด
พระธาตุกู่แก้ว

กิจกรรมย่อยที ่1) 
งานอาคารบริการ
นกัทอ่งเทีย่ว
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ทีจ่อดรถ
กิจกรรมย่อยที ่3) 
หอชมวิว

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอแม่จัน 2.2/2.4 2,608,830

1.17 โครงการพัฒนา พ้ืนที่อ าเภอเมอืงเชียงราย สู่
การท่องเที่ยวสากล บนรากฐานการเกษตร การค้า
และการท่องเที่ยว

17 4,065,000

1.17.1 กิจกรรมหลักที ่1.17.1.1 ปรับปรุงน้ าพรุ้อน
โปง่พระบาท (แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ)

กิจกรรมย่อยที่
ปรับปรุงน้ าพรุ้อน
โปง่พระบาท 
(แหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ)

พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอเมือง 2.2/2.4 4,065,000

หนา้ที ่37 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.18 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมอืงเชียงของ หน่ึงเมอืงสองแบบ เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่ือมโยง 
GMS และ ASEAN

18 4,890,000

1.18.1 กิจกรรมหลักที ่1.18.1.1 .ปรับปรุงภูมิทศัน์
อาคารสถานที่/แหล่งทอ่งเทีย่ว 

กิจกรรมย่อย
ปรับปรุงภูมิทศัน ์
บริเวณหนองสลาบ 
ต.สถาน

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอเชียงของ 2.2/2.4 4,890,000

1.19 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์อ่างเก็บน้ าห้วยดิน
ด า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุง้ จ.เชียงราย

19 3,176,072

1.19.1 กิจกรรมหลักที ่1.19.1.1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

กิจกรรมย่อย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง

2.2/2.4 3,176,072

หนา้ที ่38 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.20 โครงการ ตามรอยเส้นทางพญามงัราย
มหาราช

20 2,000,000

1.20.1 กิจกรรมหลักที ่1.20.2.1 ด าเนนิกิจกรรม 
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อย 
จัดงานเพือ่ส่งเสริม
การทอ่งเทีย่วเชิง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1. จ านวนแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพิม่ขึน้ 
2. จ านวนคร้ังของ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ที่
3. ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วและ
ประชาชนทีม่ีต่อ
โครงการฯ ร้อยละ 80

ส านกังาน
วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

2.2 1,000,000

หนา้ที ่39 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.20.2 กิจกรรมหลักที ่1.20.2.1 สืบค้น ส ารวจและ
เส้นทางทอ่งเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับพญามังรายมหาราช

กิจกรรมย่อย
จัดรายการน าเทีย่ว 
ค่มือและแผนที่
เส้นทางทอ่งเทีย่ว

ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1. จ านวนแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพิม่ขึน้ 
2. จ านวนคร้ังของ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
ในพืน้ที่
3. ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วและ
ประชาชนทีม่ีต่อ
โครงการฯ ร้อยละ 80

ส านกังาน
วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย

2.2/2.4 1,000,000

1.21 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัดเชียงราย

21 15,769,480

หนา้ที ่40 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.1 กิจกรรมหลักที ่1.21.1.1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
หว้ยใต้ บา้นปา่ซาง หมู่ที ่11 ต าบลเจริญเมือง 
อ าเภอพาน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร  สันฝายสูง  
1.50 เมตร ผนงัข้าง
สูง 3.00 เมตร 
(ราษฎรสมทบ
แรงงาน)

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.1 การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต
 การสร้างมูลค่าภาค
การเกษตร และสร้าง

ความเข้มแข็งของ
เกษตรอย่างเปน็ระบบ

528,700

1.21.2 กิจกรรมหลักที ่1.21.2.1 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมประปาภูเขา บา้นหว้ยไร่สามัคคี หมู่ที ่2 
ต าบลแม่ฟา้หลวง

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดซ้ือทอ่ PVC เพือ่
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมประปา
ภูเขาสายที ่1ระยะ
ความยาวรวม 
3,000 เมตร
(ราษฎรสมทบ
แรงงาน)

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

397,100

หนา้ที ่41 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.3 กิจกรรมหลักที ่1.21.3.1 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมประปาภูเขา บา้นขาแหย่งพฒันา หมู่ที ่5 
ต าบลแม่ฟา้หลวง

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดซ้ือทอ่ PVC เพือ่
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมประปา
ภูเขาระยะความ
ยาวรวม 2,825 
เมตร(ราษฎรสมทบ
แรงงาน)

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

356,300

1.21.4 กิจกรรมหลักที ่1.21.4.1 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ าเพือ่การเกษตรล าเหมือง
ทุง่หลวง ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทงิ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดซ้ือวัสดุปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
คลองส่งน้ ากว้าง
เฉล่ีย 0.80 - 1.00 
ลึกเฉล่ีย 0.30 - 
0.50 ก้นกว้างเฉล่ีย 
0.40 - 0.50 ยาว 
920(ราษฎรสมทบ
แรงงาน)

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

221,500

หนา้ที ่42 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.5 กิจกรรมหลักที ่1.21.5.1 ขุดเจาะบอ่บาดาล
เพือ่การเกษตรและอุปโภคพร้อมระบบทอ่ ต าบลแม่
ลอย อ าเภอเทงิ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ขุดเจาะบอ่บาดาล
น้ าต้ืน ลึกเฉล่ีย 
12.00 ม. จ านวน 6
 บอ่ วางทอ่ส่งน้ า
ระยะทางรวม 
1,000 ม.(ราษฎร
สมทบแรงงานใน
การวางระบบทอ่)

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

675,000

1.21.6 กิจกรรมหลักที ่1.21.6.1 จัดซ้ือวัสดุวางทอ่
ส่งน้ า (PVC) เพือ่การอุปโภคและการเกษตร ต าบล
ตับเต่า อ าเภอเทงิ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดซ้ือวัสดุวางทอ่
ส่งน้ า (PVC)จ านวน
 18 จุด 18 หมู่บา้น
ระยะทางรวม 
2,200 เมตร 
(ราษฎรสมทบ
แรงงาน)

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 
๑,๗๕๑ หมู่บา้น  
๑๒๔ ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

1,075,500

หนา้ที ่43 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.7 กิจกรรมหลักที ่1.21.7.1 เช่าเคร่ืองจักรขุด
ลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยเตย หมู่ที ่5 ต าบลสันมะค่า 
อ าเภอปา่แดด

กจิกรรมย่อยที่ 1) 
ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 100.00 เมตร
 ยาว 173.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร
 หรือปริมาณขุดดิน
ไม่น้อยกว่า 
54,666.55 ลบ.ม.  
ดังนี้
(1) เช่ารถขุดดิน 
จ านวน 2 คัน 
ระยะเวลา 52 วันๆ 
ละ 12,510 บาท 
เป็นเงิน 1,301,040
 บาท
(2) เช่ารถขนดิน 
จ านวน 10 คัน 
ระยะเวลา 52 วันๆ 
ละ 2,252 บาท เป็น
เงิน 1,171,040 บาท

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

2,472,080

หนา้ที ่44 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.8 กิจกรรมหลักที ่1.21.8.1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าพืน้ทีบ่า้นสบก๊อหมู่ที ่๕ ต าบลทา่ก๊อ     
  อ าเภอแม่สรวย

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดซ้ือวัสดุสร้างฝาย
ชะลอน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพือ่
ชะลอกระแสน้ า 
ขนาดกว้างเฉล่ีย ๑๔
 เมตร สูงเฉล่ีย๓.๕ 
เมตร จ านวน  ๗ ตัว
 เพือ่ชะลอ
กระแสน้ าในช่วงฤดู
ฝน และกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
(ราษฎรสมทบ
แรงงาน)

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

1,014,300

1.21.9 กิจกรรมหลักที ่1.21.9.1 ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยหลวงใต้ หมู่ที ่6 ต าบล
ยางฮอม อ าเภอขุนตาล

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ขนาดกว้าง 3.60 
เมตร สูง 6.25 เมตร
 ความยาว 6.25 
เมตร สันฝายสูง 
1.50 เมตร

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 
๑,๗๕๑ หมู่บา้น  
๑๒๔ ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

199,000

หนา้ที ่45 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.10 กิจกรรมหลักที ่1.21.10.1 ก่อสร้างฝายน้ า
ล้น บา้นต้า หมู่ที ่3 ต าบลต้น อ าเภอขุนตาล

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ขนาดกว้าง 4 เมตร
 สูง 2.50 เมตร 
ความยาว 14.00 
เมตร

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 
๑,๗๕๑ หมู่บา้น  
๑๒๔ ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

428,000

1.21.11 กิจกรรมหลักที ่1.21.11.1 พฒันาแหล่งน้ า
บา้นปา่ตาลประชาสันติ หมู่ที ่12 ต าบลปา่ตาล 
อ าเภอขุนตาล

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สร้างฝายผันน้ าสู่
แก้มลิงหนองมน 
ประชาอาสา กว้าง 
10 เมตร ยาว 15 
เมตรงบประมาณ 
200,000 บาท

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 
๑,๗๕๑ หมู่บา้น  
๑๒๔ ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

320,000

1.21.12 กิจกรรมหลักที ่1.21.12.1  สร้างฝายชะลอ
น้ า (หนิก่อ) อ าเภอเชียงแสน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สร้างฝายชะลอน้ า
(หนิก่อ)

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 
๑,๗๕๑ หมู่บา้น  
๑๒๔ ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

300,000

หนา้ที ่46 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.13 กิจกรรมหลักที ่1.21.13.1 ขับเคล่ือนการ
พฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง บา้นสันนา
 หมู่ที ่3ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน

กจิกรรมย่อยที่ 1) ขุด
ลอกล าเหมืองปู่จา 
กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร ลึก
เฉล่ีย 1.20 เมตร 
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 6,000 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปรับแต่งคันดินขุด 
งบประมาณ 157,860
 บาท
กจิกรรมย่อยที่ 2) 
กอ่สร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณล า
เหมืองปู่จา ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 6.50 เมตร สูง 2.00 
เมตร จ านวน 4 จดุ  
งบประมาณ 310,140
 บาท

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๑,๗๕๑ 
หมู่บา้น  ๑๒๔ 
ต าบล

ทีท่ าการ 
ปค.ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

468,000

หนา้ที ่47 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.21.14 กิจกรรมหลักที ่1.21.14.1 พฒันาแหลางน้ า
ต้นทนุการด าเนนิการเพือ่การเกษตรทีย่ั่งยืน อ าเภอ
ดอยหลวง

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สร้างท านบกั้นน้ า
หว้ยแม่เลียบซ้าย
พร้อมวางทอ่ PE 
ส่งน้ าเข้าชุมชน
แก้ไขปญัหาภัยแล้ง
 หมู่ที ่2 ต าบลโชค
ชัย 
กิจกรรมย่อยที ่2) 
สร้างแทง้ค์เก็บน้ า
พร้อมวางทอ่
ประปาหมู่บา้น
แก้ไขปญัหาภัยแล้ง
 หมู่ที ่2 ต าบลโชค
ชัย งบประมาณ 
450,000 บาท
กิจกรรมย่อยที ่3) 
สร้างท านบกั้นน้ า
หว้ยแม่เลียบขวา
แก้ไขปญัหาภัยแล้ง
 หมู่ที ่2 ต าบลโชค
ชัย            
งบประมาณ 
150,000 บาท

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนชุมชนพืน้ที่
ขยายผลโครงการ
พฒันาชนบทเชิง
พืน้ทีป่ระยุกต์ตาม
พระราชด าริ จังหวัด
เชียงราย จ านวน 
๑,๗๕๑ หมู่บา้น  
๑๒๔ ต าบล

ทีท่ าการ ปค.
ชร.

2.4 การพฒันา
โครงสร้างพืน้

ฐานรองรับการเติบโต

7,314,000

1.22 โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

22
2,165,900

หนา้ที ่48 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.22.1 กิจกรรมหลักที ่1.22.1.1 การพฒันา
กระบวนการการด าเนนิงานพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน ในระดับพืน้ทีร่่วมกับภาคีเครือข่าย

กิจกรรมย่อยที ่1)
อบรมสร้าง
ตระหนกัแก่เด็กและ
เยาวชนใน
สถานศึกษา และ
กลุ่มผุ้ปกครองเพือ่
เฝ้าระวัง ปรับ
ทศันคติในเร่ืองเพศ

พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน
 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบนั
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

จ านวนคุณแม่วัยใสลดลง สนง.สสจ. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

702,700

1.22.2 กิจกรรมหลักที ่1.22.2.1 สร้างจิตส านกึ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านยิม 12 ประการและนอ้มน า
พระราชด ารัสมาปรับใช้

กิจกรรมย่อยที ่1)
ฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนเพือ่ปลูกฝัง
คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
ค่านยิม 12 ประการ

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนเด็กและ
เยาวชนในจังหวัด
เชียงรายมี
ประสบการณ์และ
ภูมิคุ้มกันในการอยู่
ร่วมกันในสังคม

สนง.วัฒนธรรม
 ชร.

1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

90,000

1.22.3 กิจกรรมหลักที ่1.22.3.1สร้างความตระหนกั
รู้และรณรงค์ปอ้งกันปญัหา 3 เสพในวัยรุ่น

กิจกรรมย่อยที ่1)
ฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนเพือ่ปลูกฝัง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

มีเครือข่ายขับเคล่ือน
การท างานด้านเด็ก
และเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายอย่างเปน็
รูปธรรม

ศูนย์เรียนรู้สตรี
 ชร.

1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

923,200

หนา้ที ่49 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.22.4 กิจกรรมหลักที ่1.22.4.1การฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนและประชาชนในพืน้ทีแ่นวชายแดน

กิจกรรมย่อยที ่1)
ฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
แนวชายแดน

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

มีเครือข่ายขับเคล่ือน
การท างานด้านเด็ก
และเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายอย่างเปน็
รูปธรรม

ศูนย์พฒันา
ชาวเขา ชร.

1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

150,000

1.22.5 กิจกรรมหลักที ่1.22.5.1การฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนและประชาชนในพืน้ทีแ่นวชายแดน

กิจกรรมย่อยที ่1)
ฝึกอบรมเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
แนวชายแดน

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

มีเครือข่ายขับเคล่ือนการท างานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายอย่างเปน็รูปธรรมกองร้อย
ต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่326

1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

300,000

1.23 โครงการการพัฒนาคุณภาพฝีมอืแรงงานและ
การสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดเชียงราย

23 2,948,000

หนา้ที ่50 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.23.1 กิจกรรมหลักที ่1.23.1.1 การปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาแรงงานเด็กผิดกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที ่1)
การตรวจได้รับการ
คุมครองแรงงาน

ส่งเสริมการมีงานท าของ
ก าลังแรงงานจากสาย
การศึกษาใหส้มดุลและ
เพยีงพอกับตลาดแรงงาน

(1) ร้อยละ
แรงงานทีไ่ด้รับ
การตรวจได้รับ
การคุมครอง
แรงงานตาม
กฎหมายเทยีบกับ
เปา้หมายไม่ต่ ากว่า
(2) ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
การใช้แรงงานเด็ก
ใหถู้กต้องตาม
กฎหมาย

ศูนย์พฒันา
ฝีมือแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

1.1 แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย การ

ลักลอบหนเีข้าเมือง 
และการค้ามนษุย์

130,000

หนา้ที ่51 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.23.2 กิจกรรมหลักที ่1.23.2.1 การพฒันาศักยภาพ
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ และนอกระบบ

กิจกรรมย่อยที ่1)
การอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้ม
แรงงานและ
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมการมีงานท าของ
ก าลังแรงงานจากสาย
การศึกษาใหส้มดุลและ
เพยีงพอกับตลาดแรงงาน

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้ม
แรงงานและ
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องซ่ึง
สามารถน าไปใช้ได้
จริงพร้อมถ่ายทอด
ต่อ

สนง.รง.ชร. 1.1 แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย การ

ลักลอบหนเีข้าเมือง 
และการค้ามนษุย์

80,000

หนา้ที ่52 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.23.3 กิจกรรมหลักที ่1.23.3.1การพฒันาศักยภาพ
แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุและผู้พกิารจังหวัด
เชียงราย

กิจกรรมย่อยที ่1)
การอบรมโครงการ
พฒันาเครือข่ายการ
แรงงานในระบบ
และนอกระบบ 
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายทีส่ าคัญ

ส่งเสริมการมีงานท าของ
ก าลังแรงงานจากสาย
การศึกษาใหส้มดุลและ
เพยีงพอกับตลาดแรงงาน

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม
โครงการพฒันา
เครือข่ายการ
แรงงานในระบบ
และนอกระบบ 
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายทีส่ าคัญ 
และสามารถน าไป
ปรับใช้ได้กับการ
ท างานใน
สถานการณ์จริง

สนง.รง.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

1,488,000

1.23.4 กิจกรรมหลักที ่1.23.4.1 มหกรรมเปดิโลก
กว้างสู่อาชีพ เพือ่คนไทยมีงานท า จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดมหกรรมเปดิโลก
กว้างสู่อาชีพ เพือ่
คนไทยมีงานท า 
จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมการมีงานท าของ
ก าลังแรงงานจากสาย
การศึกษาใหส้มดุลและ
เพยีงพอกับตลาดแรงงาน

จ านวนผู้ร่วม
มหกรรมเปดิโลก
กว้างสู่อาชีพ เพือ่
คนไทยมีงานท า 
จังหวัดเชียงราย

สนง.รง.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

1,250,000

1.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนเชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

24 10,882,160

หนา้ที ่53 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.24.1 กิจกรรมหลักที ่1.24.1.1 ประชุมเชิง
ปฏิบติัการกลไกการขับเคล่ือนชุมชนก าหนดกิจกรรม
การพฒันาและจัดท าแผนปฏิบติัการ

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยนอ้มน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ปรับใช้ในวิถีชีวิต

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนยากจนทีม่ี
รายได้เฉล่ียต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง

สนง.พช.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

1,944,000            

1.24.2 กิจกรรมหลักที ่1.24.2.1 ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการครัวเรือนเปา้หมายด้านฝึกอาชีพสู่ความ
ย่ังยืน

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยนอ้มน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ปรับใช้ในวิถีชีวิต

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนยากจนทีม่ี
รายได้เฉล่ียต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง

สนง.พช.ชร. 2.3 การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง

และย่อย

884,160              

1.24.3 กิจกรรมหลักที ่1.24.3.1 เสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพชุมชนสู่ความย่ังยืน

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยนอ้มน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ปรับใช้ในวิถีชีวิต

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนยากจนทีม่ี
รายได้เฉล่ียต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง

สนง.พช.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

4,554,000            

1.24.4 กิจกรรมหลักที ่1.24.4.1 พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยนอ้มน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ปรับใช้ในวิถีชีวิต

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนยากจนทีม่ี
รายได้เฉล่ียต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง

สนง.พช.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

2,500,000            

1.24.5 กิจกรรมหลักที ่1.24.5.1 เชิดชูหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงคนเชียงรายจัดนทิรรศการวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีงคนเชียงราย(1คร้ัง*2 วัน )

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยนอ้มน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ปรับใช้ในวิถีชีวิต

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนยากจนทีม่ี
รายได้เฉล่ียต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง

สนง.พช.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

1,000,000            

1.25 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ภูมคุ้ิมกันทางสังคมสู่ชุมชนสังคมคุณธรรม

25 4,000,000

หนา้ที ่54 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.25.1 กิจกรรมหลักที ่1.25.1.1 จัดกิจกรรมอบรม
สร้างจิตส านกึคุณธรรมจริยธรรมฯ

กิจกรรมย่อยที ่1)
อบรมสร้าง
จิตส านกึคุณธรรม
จริยธรรมฯ

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนชุมชน
คุณธรรม เพิม่ขึน้ 10 
แหง่

สนง.วธ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

1,000,000

1.25.2 กิจกรรมหลักที ่1.25.2.1จัดค่ายสร้าง
ภูมิคุ้มกันฯ

กิจกรรมย่อยที ่1)
จัดค่ายสร้าง
ภูมิคุ้มกันฯ

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนคร้ังของการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

สนง.วธ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

2,000,000

1.25.3 กิจกรรมหลักที ่1.25.3.1จัดกิจกรรมสาน
สัมพนัธ์จิตอาสาฯ

กิจกรรมย่อยที ่1)
กิจกรรมสาน
สัมพนัธ์จิตอาสาฯ

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนเปา้หมายที่
สามารถน าคุณธรรม
จริยธรรม ค่านยิม 
พระราชด ารัสฯไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

สนง.วธ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

1,000,000

1.26 ครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มรองรับน้ า
หลากและแหล่งรองรับน้ า

26 34,857,000         

หนา้ที ่55 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.26.1 กิจกรรมหลักที ่1.26.1.1 ขุดลอกหนองอีกิ้ว กิจกรรมย่อยที ่1) 
ขุดลอกดินมี
ปริมาตรไม่นอ้ยกว่า
 252,800 ลบ.ม.

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
ลดลงไม่นอ้ยกว่า 6 
หมู่บา้น 6,500 
ครัวเรือน

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอขุนตาล

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

8,517,000

1.26.2 กิจกรรมหลักที ่1.26.2.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
หว้ยหลวง หมู่ที ่9 ต.โรงช้าง

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ขุดลอกดินมี
ปริมาตรไม่นอ้ยกว่า
 30,000 ลบ.ม.

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ประชาชนมีน้ าใช้
เพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70 เมื่อเทยีบ
กับป ีพ.ศ. 2559

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอปา่แดด

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

3,000,000

1.26.3 กิจกรรมหลักที ่1.26.3.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
หว้ยส้านพลับพลา

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ขุดลอกดินมี
ปริมาตรไม่นอ้ยกว่า
 132,000 ลบ.ม.

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ประชาชนได้รับ
ประโยชนไ์ม่นอ้ยกว่า
 8,400 ครัวเรือน

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอแม่ลาว

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

10,100,000

หนา้ที ่56 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.26.4 กิจกรรมหลักที ่1.26.4.1 ก่อสร้างฝายน้ าค า กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น
แม่น้ าค า บา้นศรี
ดอนมูล หมู่ที ่6  
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ก่อสร้างฝายน้ า 
บา้นศรีบญุยืน หมู่ที่
 10

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ประชาชนได้รับความ
เสียหายจากปญัหา
น้ าทว่มน้ าแล้งลดลง
ไม่นอ้ยกว่า 2,083 
ครัวเรือน

ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
เชียงแสน

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

10,000,000

1.26.5 กิจกรรมหลักที ่1.26.5.1 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
หว้ยปา่กล้วย

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
หว้ยปา่กล้วย บา้น
โล๊ะ หมู่ 4 ต.สันสลี
 กิจกรรมย่อยที ่2) 
วางทอ่ประปาพอีี

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ประชาชนได้รับความ
เสียหายจากปญัหา
น้ าทว่มน้ าแล้งลดลง
ไม่นอ้ยกว่า 458 
ครัวเรือน

ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
เวียงปา่เปา้

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

3,240,000

1.27 โครงการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน 27 13,919,200         

หนา้ที ่57 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.27.1 กิจกรรมหลักที ่1.27.1.1 การส ารวจและ
จัดท าข้อมูลเชิงพืน้ทีเ่พือ่การติดตามสถานการณ์และ
การประเมินผล

กิจกรรมย่อยที ่1)  
การส ารวจและ
จัดท าข้อมูลการ
เปล่ียนแปลงการใช้
ทีดิ่นในพืน้ทีลุ่่มน้ า
ส าคัญ กิจกรรม
ย่อยที ่2) การ
วิเคราะหส์มดุลน้ า
ในพืน้ทีลุ่่มน้ าส าคัญ
 กิจกรรมย่อยที ่3) 
การจัดท าแผนทีน่้ า
บาดาลในพืน้ทีลุ่่ม
น้ าส าคัญ กิจกรรม
ย่อยที ่4) การพฒันา
เทคนคิเคร่ืองบนิ
เล็กในการฟืน้ฟปูา่
เส่ือมโทรม

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

1) แผนทีก่าร
เปล่ียนแปลงการใช้
ทีดิ่นในพืน้ทีลุ่่มน้ า
สาขาทีส่ าคัญ 2) 
ฐานข้อมูลสมดุลน้ า
ในพืน้ทีลุ่่มน้ าสาขาที่
ส าคัญ 3) แผนทีน่้ า
บาดาลเพือ่วางแผน
แก้ไขปญัหาการขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้งใน
พืน้ทีลุ่่มน้ าสาขาที่
ส าคัญ 4) จ านวน
พืน้ทีป่า่ต้นน้ าล าธารที่
ได้รับการฟืน้ฟู

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
เชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3,898,150

หนา้ที ่58 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.27.2 กิจกรรมหลักที ่1.27.2.1 การเฝ้าระวังความ
หลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ส ารวจและรวบรวม
ชนดิพนัธ์ุส่ิงมีชีวิต
ในแหล่งน้ าในลุ่มน้ า
ส าคัญ กิจกรรม
ย่อยที ่2) จัด
ประชุมแบง่ปนั
ข้อมูลเพือ่สร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
มลพษิทางน้ า

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

1) เครือข่าย
เกษตรกรผู้ผลิตพชื
อินทรีย์  2) 
นวัตกรรมการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าที่
เหมาะสม

ส านกังาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

850,000

1.27.3 กิจกรรมหลักที ่1.27.3.1 สนบัสนนุการ
ปรับตัวและหนภัียในพืน้ทีล่าดเชิงเขา

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดฝึกอบรมการ
จัดการความเส่ียง
จากอุทกุภัย ดิน
โคลนถล่ม โดย
อาศัยชุมชนเปน็ฐาน
 (CBDRM)

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

หมู่บา้น/ชุมชน มี
ความพร้อมรับมือ
จากอุทกภัยดินโคลน
ถล่ม เพิม่ขึน้ร้อยละ 5
 เมื่อเทยีบกับป ีพ.ศ. 
2559

ส านกังาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

2,371,230

หนา้ที ่59 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.27.4 กิจกรรมหลักที ่1.27.4.1 พฒันาแหล่งน้ า
ระบบประปาภูเขาเพือ่การอุปโภคบริโภค

กจิกรรมย่อยที่ 1) 
ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภูเขา
พร้อมกบัขุดลอกอา่ง
เกบ็น้ าบ้านห้วยไร่
สามัคคี หมูท่ี่ 2 ต.แม่
ฟ้าหลวง กจิกรรมย่อยที่
 2) กอ่สร้างระบบ
ประปาภูเขา 3 แห่ง 
ได้แก ่บ้านขาแหย่ง
พัฒนา หมูท่ี่ 5, บ้าน
ป่าซางนาเงิน หมูท่ี่ 12,
 บ้านสวนป่า หมูท่ี่ 14 
 กจิกรรมย่อยที่ 3) 
กอ่สร้างถังเกบ็น้ า คสล.
 8 แห่ง ได้แก ่บ้าน
เทอดไทย หมูท่ี่ 1, 
บ้านแม่หม้อ หมูท่ี่ 7, 
บ้านปางมะหัน หมูท่ี่ 8,
 บ้านหินแตก หมูท่ี่ 1, 
บ้านห้วยมุ หมูท่ี่ 5, 
บ้านอาแหละ หมูท่ี่ 15,
 บ้านห้วยกระ หมูท่ี่ 26,
 บ้านหินค า หมูท่ี่ 27

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ครัวเรือนมีน้ าประปา
ภูเขาทีส่ะอาด 
เพยีงพอส าหรับการ
อุปโภค บริโภค ไม่
นอ้ยกว่า 12,300 
ครัวเรือน

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอแม่ฟา้
หลวง

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

8,000,000

หนา้ที ่60 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.27.5 กิจกรรมหลักที ่1.27.5.1 ปรับปรุงฟืน้ฟแูหล่ง
น้ าสาธารณะอ่างเก็บน้ าหว้ยช้างตาย บา้นธรรมจาริก
 หมู่ที ่13

กิจกรรมย่อยที1่) 
ขุดลอกดินปริมาณ
ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
60,000 ลบ.ม. 
กิจกรรมย่อยที ่2) 
เสริมท านบดินอัด
แนน่ 4,660 ลบ.ม.

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ประชาชนได้รับความ
เสียหายจากปญัหา
น้ าทว่มน้ าแล้งลดลง

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอแม่จัน

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

3,500,000

หนา้ที ่61 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.27.6 กิจกรรมหลักที ่1.27.6.1 ขุดลอกรางระบาย
น้ าล าเหมืองแดง ล าเหมืองหนองบวั ล าเหมืองสันมะ
นะ และคูเมืองดอยงาม เวียงพาน

กจิกรรมย่อยที่ 1) ขุดลอก
รางระบายน้ าล าเหมือง
แดง (สาย A) ชุมชนบ้าน
ดอยเวา หมู่ที่ 1 ต.เวียง
พางค า ถึงชุมชนบ้าน
เหมืองแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่
สาย กจิกรรมย่อยที่ 2) 
ขุดลอกรางระบายน้ าล า
หนองบัว (สาย B) ชุมชน
บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 2 
ต.แม่สาย กจิกรรมย่อยที่ 
3) ขุดลอกรางระบายน้ า
ล าเหมืองสันมะนะ (สาย 
C) ชุมชนบ้านไม้ลุงขน 
หมู่ที่ 10 ต.แม่สาย ถึง
ชุมชนบ้านป่ายางมน หมู่ที่
 6 ต.แม่สาย กจิกรรม
ย่อยที่ 4) ขุดลอกราง
ระบายคูเมืองดอยงาม - 
เวียงพาน (สาย D) ชุมชน
บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ต.
เวียงพางค า ถึงชุมชนบ้าน
เวียงพาน หมู่ที่ 3 ต.เวียง
พางค า   รวมปริมาณดิน
ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
11,900 ลบ.ม.

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ประชาชนได้รับความ
เสียหายจากปญัหา
น้ าทว่มลดลง

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอแม่สาย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,437,000

1.28 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนป้องกัน
และควบคุมไฟป่า

28 4,715,300           

หนา้ที ่62 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.28.1 กิจกรรมหลักที ่1.28.1.1 เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนแก้ไขปญัหาไฟปาและหมอกควันตามแนวทาง
ประชารัฐ

กจิกรรมย่อยที่ 1) จดัท า
ฐานข้อมูลแสดงพกิดัการเกดิ
ไฟปา่และหมอกควันและ
เส้นทางการเข้าถึง กจิกรรม
ย่อยที่ 2) จดัต้ังอาสาสมัคร
ปอ้งกนัและควบคุมไฟปา่ของ
หมู่บา้น กจิกรรมย่อยที่ 3) 
สร้างกระบวนการความรู้ความ
เข้าใจ ทั้งการณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผู้น า 
ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัคร
 กจิกรรมย่อยที่ 4) จดัหา
อปุกรณ์หรือปจัจยัอื่น ๆ 
สนับสนุนการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาไฟปา่และหมอก
ควันของหมู่บา้น กจิกรรมย่อย
ที่ 5) สนับสนุนการตรวจ
ลาดตระเวนการลักลอบจดุไฟ
เผาปา่ และปฏิบติังานดับไฟปา่
 โดยจดัต้ังอาสาสมัครดับไฟปา่
 ฝึกอบรม สนับสนุนด้าน
วิชาการ ในการปอ้งกนัแกไ้ข
ปญัหา วิธีปฏิบติัที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน และส่ิงแวดล้อม
 จดัต้ังชุดลาดตระเวณ

ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้น

1) จ านวนจุดความ
ร้อน (Hot spot) 
ลดลง 2) จ านวนฝุ่น
ละอองในอากาศทีเ่กิน
เกณฑ์มาตรฐานลดลง

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4,715,300

1.29 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมทิัศน์ให้เป็นพ้ืนที่สี
เขียว

29 5,000,000           

หนา้ที ่63 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.29.1 กิจกรรมหลักที ่1.29.1.1 ส ารวจและออกแบบ กิจกรรมย่อยที ่1)
ส ารวจออกแบบ
ก่อสร้าง วางผัง
บริเวณศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย 
จัดภูมิทศันแ์ละ
ระบบส่องสว่าง เช่น
 ระบบรดน้ า, ไฟฟา้
ส่องสว่าง เปน็ต้น

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

พืน้ทีบ่ริเวณหนา้
ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย มีการ
ปรับปรุงภูมิทศันแ์ละ
เปน็ลานจัดกิจกรรม
พร้อมระบบส่องสว่าง

ส านกังาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

500,000

1.29.2 กิจกรรมหลักที ่1.29.2.1 ด าเนนิการก่อสร้าง กิจกรรมย่อยที ่1) 
ด าเนนิการก่อสร้าง
ตามก าหนดการ 
ก ากับดูแลและ
ติดตามประเมินผล
การด าเนนิงาน 
ก่อสร้างงานจัดภูมิ
ทศันแ์ละระบบส่อง
สว่างด้านหนา้
บริเวณศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

ส านกังาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4,500,000

หนา้ที ่64 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.29.3 กิจกรรมหลักที ่1.29.3.1 ตรวจรับงาน กิจกรรมย่อยที ่1)
ตรวจรับงานตาม
สัญญาทีก่ าหนดใน 
TOR

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

ส านกังาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 -

1.29.4 กิจกรรมหลักที ่1.29.4.1 จัดระบบบริหาร
จัดการ

กิจกรรมย่อยที ่1)
จัดระบบบริหาร
จัดการและ
ด าเนนิการ มอบให้
จังหวัดเชียงราย ใน
การบริหารจัดการ
ตามระเบยีบราชการ

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

ส านกังาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

 -

1.30 โครงการเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้น
ทางและพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรูก้ารจัดการวัสดุ
เหลือใช้

30 5,255,800           

หนา้ที ่65 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.30.1 กิจกรรมหลักที ่1.30.1.1 เพิม่ศักยภาพชุมชน
คัดแยกขยะทีต้่นทาง

กจิกรรมย่อยที่ 1) 
พัฒนาบุคลากรแกน
น าระดับต าบล  
กจิกรรมย่อยที่ 2) 
ศึกษาดูงาน/ถอด
บทเรียนหมู่บ้าน/ชุ
มนที่ประสบ
ความส าเร็จในการคัด
แยกขยะเพือ่น าไป
พัฒนาองค์ความรู้
เพือ่น าไปต่อยอดและ
ถ่ายทอดชุมชนสู่
ชุมชนต่อไป กจิกรรม
ย่อยที่ 3) จดักจิกรรม
คัดแยกขยะต้ังแต่ต้น
ทางตามหลัก 3Rs  4)
 สร้างฐานการเรียนรู้
คัดแยกขยะในชุมชน

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

1) คณะกรรมการ
หมู่บา้นมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
แก้ไขปญัหาขยะมูล
ฝอยในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  2) 
ชุมชนต้นแบบคัดแยก
ขยะเพิม่ขึน้ 3) 
ปริมาณขยะทีน่ า
กลับมาใช้ประโยชน์
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอพาน

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,300,000

หนา้ที ่66 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.30.2 กิจกรรมหลักที ่1.30.2.1 เพิม่ประสิทธิภาพ
การจัดการขยะในโรงเรียน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สร้างความรู้ความ
เข้าใจครูแกนน า
ระดับอ าเภอในด้าน
การจัดการขยะ 
กิจกรรมย่อยที ่2)
ส่งเสริมและ
สนบัสนนุการ
จัดการขยะใน
โรงเรียนทีเ่หมาะสม
 กิจกรรมย่อยที ่3) 
การติดตาม

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

1) บคุลากรทางการ
ศึกษา สามารถบรูณา
การการเรียนการสอน
ในด้านขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  2) 
โรงเรียนมีการจัดการ
ขยะอย่างเปน็ระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,150,000

หนา้ที ่67 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.30.3 กิจกรรมหลักที ่1.30.3.1 พฒันาศูนย์สาธิต
เรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันาบคุลากร
แกนน าระดับอ าเภอ
 (CBM) กิจกรรม
ย่อยที ่2) จัดต้ัง
ศูนย์การจัดการขยะ
ระดับต าบล 
กิจกรรมย่อยที ่3) 
รณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์
โครงการ

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

1) บคุลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการขยะใหก้ับ
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในครัวเรือน
  2) ศูนย์สาธิตเรียนรู้
การจัดการวัสดุเหลือ
ใช้ทีม่ีการขยายผล

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,841,800

หนา้ที ่68 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.30.4 กิจกรรมหลักที ่1.30.4.1 พฒันาศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะในแหล่งทอ่งเทีย่ว

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ประชุมชี้แจง
โครงการกิจกรรม
ย่อยที ่2) คัดเลือก
ครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
ย่อยที ่3) จัด
ฝึกอบรมใหค้วามรู้
และสาธิตการ
จัดการขยะ 
กิจกรรมย่อยที ่4) 
สาธิตฝึกอบรมการ
แปรรูปขยะ 
กิจกรรมย่อยที ่5) 
ติดตามผลครัวเรือน
ต้นแบบ กิจกรรม
ย่อยที ่6) รายงาน
ผลการด าเนนิ
โครงการ

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์สาธิตเรียนรู้การ
จัดการขยะในแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

750,000

หนา้ที ่69 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.30.5 กิจกรรมหลักที ่1.30.5.1 พฒันาศูนย์สาธิต
เรียนรู้การจัดการวัสดุทดแทนเชื้อเพลิงในโรงงาน
เอกชน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
รณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์
สร้างความเข้าใจใน
ชุมชน กิจกรรม
ย่อยที ่2) ก่อสร้าง
สถานขีนถ่ายขยะ
มูลฝอย

ส่งเสริมการพฒันาเมืองเพือ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

1) มีการรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดการ
ต่ืนตัว สร้างความ
ตระหนกัรู้ในการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือนแบบแยก
ประเภทและครบ
วงจร 2) มีสถานขีน
ถ่ายขยะมูลฝอย 1 
แหง่ 3) ขยะสะสม
ตกค้างในพืน้ทีวิ่กฤติ
ลดลง 4) ปริมาณ
ขยะทีน่ าไปใช้
ประโยชน ์เพิม่มากขึน้

ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
เชียงแสน

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

19,000,000

1.31 โครงการหมูบ้่านเชิงนิเวศ 31 3,264,000           

หนา้ที ่70 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.31.1 กิจกรรมหลักที ่1.31.1.1 การอบรมเชิง
ปฏิบติัการปลูกปา่และแนวปอ้งกันไฟปา่ถาวร

กจิกรรมย่อยที่ 1) สร้าง
ความอดุมสมบูรณ์ของป่า
และพืชอาหารสัตว์  2) 
สร้างฝายชุด 3 ระดับ ต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า
 3) การสร้างที่ดักตะกอน
และแนวป้องกนัตล่ิง 4) 
การสร้างแหล่งอนุบาล
ปลา ส่ิงมีชีวิตในน้ า และ
พืชน้ า 4 ระดับ 5) ลด
เชื้อเพลิงและสร้างแนว
ป้องกนัไฟป่า แนวกนัชน 
ป่าเปียกถาวร 6) สร้างป่า
ชุมชนเศรษฐกจิความอดุม
สมบูรณ์ของพืช 4 ระดับ 
ป่าแลกนาแลกน้ า พืชไร่
ขั้นบันไดสร้างความอดุม
สมบูรณ์ของดิน 7) ส ารวจ
ขึ้นทะเบียนไม้ใหญ่ ไม้ย้กษ์

ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้น

1) หมู่บา้นปลอดการ
เผา  2) การปลูกปา่
ธรรมชาติ ปา่
เศรษฐกิจ 3) ฝายมี
ชีวิต 4) แหล่ง
อนบุาลปลา ส่ิงมีชีวิต
ในน้ า และพชืน้ า 5) 
โฮมสเตย์แบบ Green
 Tourism  6) แหล่ง
เรียนรู้เทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานทดแทน

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,904,000

หนา้ที ่71 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.31.2 กิจกรรมหลักที ่1.31.2.1 กิจกรรมเชิง
ปฏิบติัการปรับปรุงนเิวศภูมิทศัน ์เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ไม้
เศรษฐกิจและแนวกันไฟ เพือ่การทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาติ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
การเพิม่พืน้ทีสี่เขียว
 พืน้ทีฟ่อกอากาศ 
พืน้ทีดู่ดซ้บ Carbon
 เพือ่สร้างความเปน็
ชุมชนสีเขียวและ
อากาศดี กิจกรรม
ย่อยที ่2) เพิม่พืน้ที่
สันทนาการและส่ิง
สนบัสนนุการ
ทอ่งเทีย่ว (Green 
Tourism) กิจกรรม
ย่อยที ่3) การ
อนรัุกษ์ปา่ในชุมชน
เมืองและทอ่งเทีย่ว
เชิงนเิวศ กิจกรรม
ย่อยที ่4) แหล่ง
เรียนรู้เทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานทดแทน

ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้น

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,309,000

หนา้ที ่72 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.31.3 กิจกรรมหลักที ่1.31.3.1 กิจกรรมเชิง
ปฏิบติัการการจัดการขยะวัสดุเหลือใช้เชิงสร้างสรรค์
สนบัสนนุการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

1) ส่งเสริมการ
จัดการขยะขายได้
เพือ่สร้างรายได้
และลดปริมาณ
พืน้ทีจ่ัดเก็บขยะขาย
ได้ 2) ส่งเสริมการ
สร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนสีเขียวเขิง
สร้างสรรค์และเพิม่
มูลค่า 3) ส่งเสริม
การจัดการขยะและ
ธุรกิจจากวัสดุเหลือ
ใช้ในโรงเรียน

ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้น

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,020,000

1.31.4 กิจกรรมหลักที ่1.31.4.1 กิจกรรมส่งเสริม
การส่ือสารชุมชนและประชาสัมพนัธ์หมู่บา้นเชิงนเิวศ
และการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดนทิรรศการ
ประชาสัมพนัธ์
หมู่บา้นเขิงนเิวศ

ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติใหห้นว่ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้น

ส านกังาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

443,000

1.32 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมัน่คงโดยภาคประชาสังคม

32 8,930,000           

หนา้ที ่73 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.32.1 กิจกรรมหลักที ่1.32.1.1 การฝึกจัดต้ัง ชรบ. กิจกรรมย่อย  
ฝึกจัดต้ัง ชรบ. 20 
รุ่นๆละ 100 คน 
จ านวน

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ
2.สร้างความรักความความ
สามัคคีฯ

ตชว. 4.1 / 4.2 ทปค.จว.ชร. 1.2/1.6 3,200,000

1.32.2 กิจกรรมหลักที1่.32.2.1 การฝึกทบทวน
ลูกเสือชาวบา้น

กิจกรรมย่อย
ฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบา้น 18 รุ่นๆ
ละ150 คน

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ ตชว. 4.1 ทปค.จว.ชร.
(กง.มค.)

1.2 1,130,000

1.32.3 กิจกรรมหลักที1่.32.3.1 การพฒันา
ประสิทธิภาพกอองหนนุเพือ่ความมั่นคงแหง่ชาติ 
(กนช.)

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ฝึกจัดต้ัง กนช. 
จ านวน18 รุ่นๆละ 
100 คน

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ
2.สร้างความรักความความ
สามัคคีฯ

ตชว. 4.1 กอ.รมน. 1.2 1,500,000

1.32.4 กิจกรรมหลักที1่.32.4.1 การฝึกทบทวนเพิม่
ประสิทธิภาพ ผรส.

กิจกรรมย่อยที ่1)  
 ฝึกอบรมหลักสูตร 
ผรส.จ านวน 3 รุ่นๆ

ละ 100 คน

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ
2.สร้างความรักความความ
สามัคคีฯ

ตชว. 4.1 ทปค.จว. 1.2/1.6 900,000

หนา้ที ่74 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.32.5 กิจกรรมหลักที1่.32.5.1 เสริมสร้างศักยภาพ
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความ
มั่นคงชายแดนฯ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการ 
บคุลากรด้านความ
มั่นคงฯ
กิจกรรมย่อยที2่) 
กิจกรรมสาน
สัมพนัธ์บคุลากร 
ชายแดนระหว่าง
เมืองฯ

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ
2.สร้างความรักความความ
สามัคคีฯ

ตชว. 4.1 ทปค.จว.ชร 
(กง.มค.) ฉก.

ม.3

1.2 1,500,000

1.32.6 กิจกรรมหลักที1่.32.6.1 เพิม่ศักยภาพการ
ข่าวตามแนวชายแดนฯ

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ฝึกจัดต้ังแหล่งข่าว
ตามแนวชายแดน 3
 รุ่นๆละ 100 คน

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ ตชว. 4.1 ฉก.ม.3 1.1/1.4 600,000

1.32.7 กิจกรรมหลักที1่.32.7.1 ฝึกจัดต้ัง เครือข่าย
ภาคประชาสังคมเฝ้าระวัง ปญัหาการบกุรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ฝึกอบรมจัดต้ัง
เครือข่ายภาค
ประชาสังคมฯ 1 รุ่น

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ ตชว. 4.1 กอ.รมน จว.ชร.. 1.3 50,000

1.32.8 กิจกรรมหลักที1่.32.8.1 เฝ้าระวังควบคุม
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดต้ังเครือข่าย
เยาวชน

1.พฒันาศักยภาพบคุลากรฯ ตชว. 4.1 กอ.รมน จว.ชร.. 1.1 50,000

1.33 โครงการจัดระเบียบ สังคมและการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ

33 5,550,000           

หนา้ที ่75 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.33.1 กิจกรรมหลักที1่.33.1.1 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการการบงัคับใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัด
ระเบยีบสังคมฯ

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการการตรวจ
 สืบสวนจับกุมแก่
ทมีสหวิชาชีพ

1.การจัดระเบยีบสังคมฯ
2.พฒันาเสริมสร้าง  
เครือข่ายฯ

ตชว. 4.1 / 4.2 ทปค.จว.ชร.
(กง.ม.ค.)

1.1 /1.6 800,000

1.33.2 กิจกรรมหลักที ่1.33.2.1 การจัดต้ัง ศูนย์
ประสานงานการจัดระเบยีบสังคมและการปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาการค้ามนษุย์จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยที ่1) 
การจัดต้ังศูนย์
ประสานงาน
กิจกรรมย่อยที ่2) 
การจัดท า
ฐานข้อมูลสถาน
บริหาร หอพกั ฯลฯ
 ในระบบ GIS
กิจกรรมย่อยที ่3)  
จัดประชุมชี้แจง
ผู้ประกอบการฯ

1.การจัดระเบยีบสังคมฯ
2.พฒันาเสริมสร้าง  
เครือข่ายฯ

ตชว. 4.1 / 4.2 ทปค.จว.ชร.
(กง.ม.ค.)

1.1 /1.6 1,500,000

1.33.3 กิจกรรมหลักที ่1.33.3.1 การตรวจจัด
ระเบยีบสังคมและการปอ้งกันแก้ไขปญัหาการค้า
มนษุย์แบบเข้มข้น

กิจกรรมย่อยที ่1) 
การสนบัสนนุค่า
น้ ามันค่าเบีย้เล้ียง
ชุดตรวจจัดระเบยีบ
สังคม

1.การจัดระเบยีบสังคมฯ
2.พฒันาเสริมสร้าง  
เครือข่ายฯ

ตชว. 4.1 / 4.2 ทปค.จว.ชร.
(กง.ม.ค.)

1.1 /1.6 2,000,000

หนา้ที ่76 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.33.4 กิจกรรมหลักที ่1.33.4.1 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือเมืองต่อต้านการค้ามนษุย์

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดประชุมทมีสห
วิชาชีพระหว่าง
เมืองต่อเมือง
กิจกรรมย่อยที ่2) 
วิจัยการค้ามนษุย์

1.การจัดระเบยีบสังคมฯ
2.พฒันาเสริมสร้าง  
เครือข่ายฯ

ตชว. 4.1 / 4.2 พมจ.ชร. 1.1 /1.6 1,000,000

1.33.5 กิจกรรมหลักที ่1.33.5.1 ประชารัฐ ร่วมใจ
รวมพลังต่อต้านภัยการค้ามนษุย์ฯ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านการค้ามนษุย์

1.การจัดระเบยีบสังคมฯ
2.พฒันาเสริมสร้าง  
เครือข่ายฯ

ตชว. 4.1 / 4.2 พมจ.ชร. 1.1 250,000

1.34 โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ชันใน และตามแนวชายแดน

34 7,300,000           

1.34.1 กิจกรรมหลักที ่1.34.1.1 การเฝ้าระวัง 
ปอ้งกันในหมู่บา้นเปา้หมายรุนแรง  ระดับจังหวัด
และอ าเภอฯ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ด าเนนิงานสร้าง
หมู่บา้นชุมชน
เข้มแข็งตาม
แผนงานประชารัฐ

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.1 /4.2 ศอ.ปส.จ.ชร. 1.4 1,800,000            

1.34.2 กิจกรรมหลักที ่1.34.2.1 การฝึกอบรมด้าน
การข่าวยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมแหล่งข่าว
ในพืน้ทีห่มู่บา้น
จ านวน 3 รุ่นๆ 100
 คน

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.2 ศอ.ปส.จ.ชร. 1.4 700,000              

หนา้ที ่77 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.34.3 กิจกรรมหลักที1่.34.3.1 การฝึกอบรมเยาวชน
เครือข่ายอาสาต้านภัย ยาเสพติด

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมเยาวชน 
รด.จ านวน 5 รุ่นๆ
ละ 120 คน

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.2  กอ.รมน.จว.ชร 1.1 / 1.4 1,200,000            

1.34.4 กิจกรรมหลักที ่1.34.4.1การฝึกอบรม 
เยาวชนอาสารักษาดินแดน (อส.) ต้านภัย ยาเสพติด

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมเยาวชน
นอกระบบ
การศึกษาปกติ 5 
รุ่นๆละ 120 คน

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.2 ทปค.จว.ชร 
(กง.ม.ค.)

1.1 / 1.4 1,200,000            

1.34.5 กิจกรรมหลักที ่1.34.5.1 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดในพืน้ทีช่ั้นใน
และพืน้ทีต่ามแนวชายแดน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดต้ังจุดตรวจจุด
สกัด
กิจกรรมย่อยที ่2) 
อ านวยการเจ้าหนา้ที่

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.3 ภ.จว.ชร.ฉก.ม.3 1.4 1,300,000            

1.34.6 กิจกรรมหลักที ่1.34.6.1การสนบัสนนุ ด้าน
การข่าว/การรายงานข่าว การปฏิบติัการปดิล้อม
ตรวจค้นฯ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
อ านวยการ จนท.ใน
การรายงานข่าวฯ

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.3 ศอ.ปส.จ.ชร. 1.4 300,000              

1.34.7 กิจกรรมหลักที ่1.34.7.1 การประชุมชี้แจง
นโยบาย/แผนปฏิบติัการและฒนาบคุลากรฯ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดประชุมชี้แจง 
จนท.ผู้ปฏิบติังาน
ด้านยาเสพติด

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ศอ.ปส.จ.ชร. 1.7 200,000              

หนา้ที ่78 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.34.8 กิจกรรมหลักที ่1.34.8.1 การอบรมทบทวน
ต ารวจบา้นฯ

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ฝึกอบรมต ารวจ
บา้น3 รุ่นๆละ 200
 คน

การด าเนนิการตามแผน
ประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บา้น/ชุมชนฯ

ตชว. 4.2 ภ.จว.ชร. 1.1 / 1.4 600,000              

1.35 โครงการปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
ด้านวินัยจราจรและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน

35 9,000,000           

1.35.1 กิจกรรมหลักที ่1.35.1.1 ขับเคล่ือนแผนงาน
การจัดท าธรรมนญูหมู่บา้นและแผนงานการจัดต้ัง
ด่านชุมชนฯ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สนบัสนนุการจัดท า
ธรรมนญูฯ
กิจกรรมย่อยที ่2)  
สนบัสนนุค่าอาหาร
ส าหรับ 
ผู้ปฏิบติังานด่าน
ชุมชน

ปลูกจิตส านกึด้านความ
ปลอดภัยฯ

ตชว.1 ทปค.จว.ชร.
(กง.มค.)

1.6 2,500,000

1.35.2 กิจกรรมหลักที ่1.35.2.1 ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนตลอดทัง้ป ีจังหวัดเชียงราย 
(แผนงานสร้างจิตส านกึฯ)

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สนบัสนนุแผนงาน
สร้างจิตส านกึฯ

ปลูกจิตส านกึด้านความ
ปลอดภัยฯ

ตชว.1 ปภ.จ.ชร. 1.6 2,500,000

หนา้ที ่79 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.35.3 กิจกรรมหลักที ่1.35.3.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนฯ

กิจกรรมย่อย 
จัดกิจกรรมการ
รณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัด

ปลูกจิตส านกึด้านความ
ปลอดภัยฯ

ตชว.1 ปภ.จ.ชร. 1.6 1,000,000

1.35.4 กิจกรรมหลักที ่1.35.4.1 การรณรงค์ปลูก
จิตส านกึสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ
ต าบลหมู่บา้น

กิจกรรมย่อยที ่1)  
จัดกิจกรรมการ
รณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนน
ระดับอ าเภอ ต าบล
 หมู่บา้น

ปลูกจิตส านกึด้านความ
ปลอดภัยฯ

ตชว.1 ปภ.จ.ชร./
ทปค.จว.ชร.

(กง.มค.)

1.6 3,000,000

1.36 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อ านวยความเป็นธรรม การป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตและปัญหาด้านความ มัน่คงอ่ืนๆ

36 4,500,000           

1.36.1 กิจกรรมหลักที1่.36.1.1 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความเข้มแข็งจังหวัดใสสะอาด ปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตทกุภาคส่วน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดกิจกรรมต่อต้าน
การทจุริต
กิจกรรมย่อยที ่2)  
จัดนทิรรศการฯ
กิจกรรมย่อยที ่3)  
กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้าน การทจุริต

พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
การอ านวยความเปน็ธรรมฯ

ตชว. 4.2 สนจ.ชร. 1.7 2,500,000

หนา้ที ่80 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.36.2 กิจกรรมหลักที1่.36.2.1 เพิม่ประสิทธิภาพ
การไกล่เกล่ียข้อพพิาทใหแ้ก่กม. และ ก.อพป.

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการการไกล่
เกล่ียข้อพพิาทแก่ 
กม./ไกล่เกล่ียข้อ
พพิาทแก่ กม./ก.
อพป.  10 รุ่นๆละ 
100 คน

พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
การอ านวยความเปน็ธรรมฯ

ตชว. 4.1 ทปค.จว.ชร.
(กง.มค.)

1.6/1.7 1,500,000

1.36.3 กิจกรรมหลักที ่1.36.3.1 การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตทาง ทะเบยีนโดยภาคประชา
สังคม

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมผู้ช่วยนาย
ทะเบยีน(กน./
ผญบ.) 1 รุ่นๆ 200
 คน

พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ
การอ านวยความเปน็ธรรมฯ

ตชว. 4.1 ทปค.จว.ชร.
(กง.ปค.)

1.7 500,000

1.37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.มว่ง-
แก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระยะทาง 8 
กิโลเมตร

37 26,000,000         

หนา้ที ่81 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.37.1 กิจกรรมหลักที ่1.37.1.1 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
8 กิโลเมตร
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

       กิจกรรมย่อยที่
 1)  ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
บ.ม่วง-แก่งผาได อ.
เวียงแก่น จ.
เชียงราย ขนาด
ความกว้าง 6.00 
เมตร ระยะทาง 8 
กิโลเมตรตาม
มาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบท

พฒันาใหเ้ปน็ศูนย์กลางการ
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิง
นเิวศ และเชิงสุขภาพ เกิด
การเชื่อมโยงกับประเทศ
เพือ่นบา้น GMS และ 
ASEAN+6,+3

ท าใหก้ารคมนาคม
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย
 ลดค่าใช้จ่ายและ
การสูญเสียในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร ยกระดับ
มาตรฐานความ
เปน็อยู่และคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงราย
กรมทางหลวง
ชนบท

26,000,000

1.38 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมูบ้่าน

38 129,798,373.00   

1.38.1 กิจกรรมหลักที ่1.38.1.1 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 28 แหง่

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ปรับปรุงฟืน้ฟอู่าง
เก็บน้ าหว้ยทราย อ.
เชียงแสน

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

8,100,000

หนา้ที ่82 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่2) 
ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ขุนน้ าหว้ยไคร้ อ.
แม่สาย

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

3,168,000

กิจกรรมย่อยที ่3) 
ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
หนองเขียว อ.เวียง
ปา่เปา้

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

9,000,000

กิจกรรมย่อยที ่4) 
ขุดลอกหนองหลวง
 บา้นสมานมิตร ม.1
 ต.ดอน               
  ศิลา

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

2,875,000

หนา้ที ่83 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่5) 
ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
ทางศรีเวียงรีสอร์ท 
บา้นศรีเวียง ม.3 ต.
สิริเวียงชัย

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

2,000,000

กิจกรรมย่อยที ่6) 
ขุดลอกหนองปา่ฮัก
 ม.8 ต.เมืองชุม

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

3,000,000

กิจกรรมย่อยที ่7) 
ขุดลอกเพือ่ฟืน้ฟู
พฒันาแหล่งน้ า 
หนองเก้าหา้ ม.8 
ต.ทา่ข้าวเปลือก

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,858,000

หนา้ที ่84 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่8) 
ก่อสร้างรางระบาย
น้ าดาดคอนกรีตบน
ฝายแก้วลูน (ล า
เหมืองหลวง) ม.12 
ต.ปา่สัก อ.เชียงแสน

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

16,000,000

กิจกรรมย่อยที ่9) 
ขุดลอกล าหว้ย ม.6 
และ ม.18 ต.เมือง
พาน

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

2,000,000

กิจกรรมย่อยที ่10) 
แก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
โดยก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา ม.1-7 
ต.ดอยฮาง อ.เมือง

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

9,944,000

หนา้ที ่85 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่11) 
ขุดลอกขุนน้ าโปง่ 
ม.8 ต.โปง่งาม

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,100,000

กิจกรรมย่อยที ่12) 
ขุดลอกล าน้ าแฮ่ ม.
4, 5  ต.บา้นด้าย

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,260,000

กิจกรรมย่อยที ่13) 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
หว้ยจะลอ ม.15 ต.
ปา่ซาง

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

38,000,000

หนา้ที ่86 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่14) 
ขุดลอกล าน้ า ม.2 , 
ม.6 , ม.9 ต.ดงมหา
วัน

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,399,000

กิจกรรมย่อยที ่15) 
ขุดลอกล าน้ าลาว 
เพือ่ปอ้งกันน้ าทว่ม 
ม.6 ต.ปา่ง้ิว

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,680,000

กิจกรรมย่อยที ่16) 
ขุดลอกล าหว้ยแม่
ฉางข้าว ม.10 ต.ปา่
ง้ิว

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,980,000

หนา้ที ่87 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่17) 
ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะหนอง
ช้างคต บา้นใหม่ ม.
8 ต.แม่กรณ์

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,030,000

กิจกรรมย่อยที ่18) 
ขุดลอกหนองสระ
หลวง ม.9 ต.ทา่สาย

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

3,235,000

กิจกรรมย่อยที ่19) 
ขุดลอกฝายน้ าล้น
ล าหว้ยไม้โก้ง บา้น
ถ้ าผาตอง ม.6 ต.ทา่
สุด

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,140,000

หนา้ที ่88 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่20) 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บา้นลีผ่า (บา้น
บริวาร) บา้นหว้ยขม
ใน ม.1 ต.แม่ยาว

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

468,373

กิจกรรมย่อยที ่21) 
ขุดลอกขุนน้ าโปง่ 
ม.8 ต.โปง่งาม

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,100,000

กิจกรรมย่อยที ่22) 
ขุดลอกล าน้ าแฮ่เพือ่
เสริมคันกันตล่ิง ม.
4,5 ต.บา้นด้าย

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,260,000

หนา้ที ่89 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่23) 
ขุดลอกหนอง
มะขามปอ้ม ม.8 ต.
ศรีเมืองชุม

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,252,000

กิจกรรมย่อยที ่24) 
ขุดลอกหนองแซะ 
ม.6 ต.ศรีเมืองชุม

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

870,000

กิจกรรมย่อยที ่25) 
ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ ต.ศรี
ดอนมูล

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,250,000

หนา้ที ่90 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่26) 
ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ ต.เวียง

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,990,000

กิจกรรมย่อยที ่27) 
ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างต าบล 
(พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า 
๒๑,๓๕๐ ตร.ม. 
ระยะทาง ๔,๒๗๐  
ต.ปา่สัก

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

10,889,000

กิจกรรมย่อยที ่28) 
ขุดลอกหนองยาก
นอ้ย ต.บา้นแซว

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

มีแหล่งน้ าเพือ่อุปโภค
 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดเชียงราย

3.4 การบริหาร
จัดการน้ าและ
ชลประทาน

1,950,000

1.39 โครงการพัฒนาป่าชุมชนประชารัฐ ตาม
แนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง

39 8,112,700           

หนา้ที ่91 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.39.1 กิจกรรมหลักที ่1.39.1.1 การจัดเตรียมพืน้ที่ กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดเตรียมพืน้ทีป่ลูก
 ปรับสภาพภูมิทศัน์
 ท าแนวกันชนให้
ชัดเจน และ
ก าหนดการปลูกใหดู้
เหมาะสมตาม
สภาพและประเภท
ของต้นไม้ การสร้าง
ความเข้าใจ ร่วมมือ 
โดยใช้หลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

พืน้ทีป่า่เส่ือมโทรมที่
ได้รับการฟืน้ฟ ูไม่
นอ้ยกว่า 3,600 ไร่

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอทกุ
อ าเภอ

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1,000,000

1.39.2 กิจกรรมหลักที ่1.39.2.1 จัดเตรียมพนัธ์ุไม้ที่
ปลูก

กิจกรรมย่อยที ่1)  
การจัดซ้ือ กิจกรรม
ย่อยที ่2)  การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนเพาะช า
กล้าไม้ กิจกรรม
ย่อยที ่3)  ขอ
สนบัสนนุจาก
หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอทกุ
อ าเภอ

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

5,000,000

หนา้ที ่92 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.39.3 กิจกรรมหลักที ่1.39.3.1 การบ ารุง ดูแลรักษา
 ในระยะ 1 ป ีแรก

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การดูแล บ ารุง รักษา

ส่งเสริมการอนรัุกษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหม้ั่นคง พอเพยีง ทัว่ถึงและ
สมดุล

ทีท่ าการ
ปกครอง
อ าเภอทกุ
อ าเภอ

3.3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

2,112,700

1.40 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 ดอย ตาม
รอยครูบาศรีวิชัย (พระธาตุดอยตุง)

40 1.พัฒนาให้จงัหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกดิการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกบัประเทศเพือ่นบ้าน
 GMS       2.ส่งเสริมและ
กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low 
Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 และเพิม่ศักยภาพบุคลากรสู่
สากล

1 ระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวร้อยละ
 80 
2 นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นร้อยละ
 11

สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมืองจังหวัด
เชียงราย

2.2/2.4 30,000,000

หนา้ที ่93 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.40.1.1 กิจกรรมหลักที ่1.40.1.1 ก่อสร้างทางเดิน
เทา้ชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 350 เมตร

       กิจกรรมย่อยที่
 1) ก่อสร้างทางเดิน
เทา้ชมธรรมชาติ 
ระยะทางประมาณ 
350 เมตร วัสดุ
โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) 
พืน้ผิววัสดุส าเร็จรูป
เลียนแบบธรรมชาติ
  ระยะทางก่อสร้าง
ตามภูมิประเทศ
           เฟส 1  = 
 10  ล้านบาท
           เฟส 2  = 
 10  ล้านบาท

1.พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS      
 2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอแม่สาย 2.2/2.4 10,000,000

หนา้ที ่94 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.40.2 กิจกรรมหลักที ่1.40.2.1 ก่อสร้างจุดชมวิด 
(Sky walk) วัสดุโครงสร้าง (คสล.) และโครงสร้าง
เหล็ก พืน้ผิวกระจกนริภัย และวัสดุส าเร็จรูป
เลียนแบบธรรมชาติ   

       กิจกรรมย่อยที่
 1) ก่อสร้างจุดชม
วิด (Sky walk) วัสดุ
โครงสร้าง (คสล.) 
และโครงสร้างเหล็ก
 พืน้ผิวกระจกนริภัย
 และวัสดุส าเร็จรูป
เลียนแบบธรรมชาติ
   
                      
เฟส 1  =  20  
ล้านบาท
                      
เฟส 2  =  10  
ล้านบาท

1.พฒันาใหจ้ังหวัดเชียงราย
เปน็ศูนย์กลางการทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพือ่นบา้น GMS      
 2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ทอ่งเทีย่วช่วง Low Season
 พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่ว และ
เพิม่ศักยภาพบคุลากรสู่สากล

1 ระดับความพงึ
พอใจของ
นกัทอ่งเทีย่วร้อยละ 
80 
2 นกัทอ่งเทีย่ว
เพิม่ขึน้ร้อยละ 11
3 รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11

อ าเภอแม่สาย 2.2/2.4 20,000,000

1.41 โครงการยกระดับและมาตรฐานการผลิตปลา
นิลจังหวัดเชียงราย

41 5,000,000           

หนา้ที ่95 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.41.1 กิจกรรมหลักที ่1.41.1.1 ส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์น้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมเกษตรกร 
 จ านวน 300 ราย 
กิจกรรมย่อยที ่2) 
จัดต้ังกลุ่มผู้
เพาะเล้ียงปลานลิ
กิจกรรมย่อยที ่3) 
ส่งเสริมการเล้ียง
ปลานลิแบบลด
ต้นทนุ โดยจัดอบรม
 สร้างแปลงสาธิต 
จ านวน 3 แหง่ เพือ่
ปรับเปล่ียนการ
ผลิตรองรับการ
แข่งขันของตลาด
ปลานลิ 
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริมนวัตกรรม
ใหม่เพือ่ลดต้นทนุ
การผลิตปลานลิแก่
เกษตรกร จ านวน 3
 กลุ่ม

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ผลผลิตปลานลิใน
โครงการฯ โดยรวม
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 10
2. ต้นทนุการผลิต
ลดลง โดยรวมลดลง 
ร้อยละ 10
3. มีผลิตภัณฑ์ปลา
นลิของจังหวัด
เชียงรายเพิม่ขึน้ 
อย่างนอ้ย จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์
4. ฟาร์มเกษตรกร
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ร้อยละ 5๐
 ของเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
5. มีช่องทาง
การตลาดเพือ่
จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
เพิม่ขึน้

ส านกังาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย

2.1 1,000,000            

หนา้ที ่96 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.41.2 กิจกรรมหลักที ่1.41.2.1 เพิม่มูลค่าสินค้า
ปลานลิ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ส่งเสริมและขยาย
โอกาสในการเข้าถึง
องค์ความรู้การ
เล้ียงสัตว์น้ าตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพยีง เพือ่ให้
การประกอบอาชีพ
การเล้ียงสัตว์น้ าให้
เกิดความย่ังยืน
กิจกรรมย่อยที ่2) 
พฒันาผลิตภัณฑ์
เพือ่ใหไ้ด้ OTOP /
ผ่านการรับรอง 
อย./และมาตรฐาน 
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
จ านวน 5 รายการ
กิจกรรมย่อยที ่3) 
ประชาสัมพนัธ์และ
ทดสอบการตลาด
ผลิตภัณฑ์ ตลาดใน
เขตภาคเหนอื 
ตอนบนจ านวน 8 
จังหวัด 8 คร้ัง 

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ผลผลิตปลานลิใน
โครงการฯ โดยรวม
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 10
2. ต้นทนุการผลิต
ลดลง โดยรวมลดลง 
ร้อยละ 10
3. มีผลิตภัณฑ์ปลา
นลิของจังหวัด
เชียงรายเพิม่ขึน้ 
อย่างนอ้ย จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์
4. ฟาร์มเกษตรกร
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ร้อยละ 5๐
 ของเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
5. มีช่องทาง
การตลาดเพือ่
จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
เพิม่ขึน้

ส านกังาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย

2.1 2,500,000

หนา้ที ่97 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.41.3 กิจกรรมหลักที ่1.41.3.1 ยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มปลานลิ (ฟาร์ม GAP)

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ใหค้ าแนะน าฟาร์ม
เพือ่ผลิตปลานลิ
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบติัทางการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทีดี่
 (GAP) และ
ฝึกอบรมเกษตรกร

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ผลผลิตปลานลิใน
โครงการฯ โดยรวม
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 10
2. ต้นทนุการผลิต
ลดลง โดยรวมลดลง 
ร้อยละ 10
3. มีผลิตภัณฑ์ปลา
นลิของจังหวัด
เชียงรายเพิม่ขึน้ 
อย่างนอ้ย จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์
4. ฟาร์มเกษตรกร
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ร้อยละ 5๐
 ของเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
5. มีช่องทาง
การตลาดเพือ่
จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
เพิม่ขึน้

ส านกังาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย

2.1 500,000              

หนา้ที ่98 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.41.4 กิจกรรมหลักที ่1.41.4.1 พฒันาด้านการตลาด กิจกรรมย่อยที ่1)  
จัดงานหรือร่วมกับ
หนว่ยงานอื่น ใน
ประชาสัมพนัธ์
สินค้าปลานลิ 
ภายในจังหวัด
เชียงราย จ านวน 1
 คร้ัง

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ผลผลิตปลานลิใน
โครงการฯ โดยรวม
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 10
2. ต้นทนุการผลิต
ลดลง โดยรวมลดลง 
ร้อยละ 10
3. มีผลิตภัณฑ์ปลา
นลิของจังหวัด
เชียงรายเพิม่ขึน้ 
อย่างนอ้ย จ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์
4. ฟาร์มเกษตรกร
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ร้อยละ 5๐
 ของเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ
5. มีช่องทาง
การตลาดเพือ่
จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
เพิม่ขึน้

ส านกังาน
ประมงจังหวัด
เชียงราย

2.1 1,000,000            

1.42 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือ
คุณภาพ

42 15,000,000

หนา้ที ่99 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.42.1 กิจกรรมหลักที ่1.41.1.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตโคเนือ้

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ฝึกอบรมเกษตรกรผู้
 เล้ียงโคต้นน้ าและ
กลางน้ า

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 721,320

หนา้ที ่100 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.42.2 กิจกรรมหลักที ่1.42.2.1 พฒันาการผลิต
อาหารและเสบยีงอาหารโคเนือ้

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันาปรับปรุง
แปลงหญ้าเล้ียงโค
เนือ้โดยการ
สนบัสนนุ เมล็ด
พนัธ์ุและ
/หรือหนอ่ทอ่น
พนัธ์ุพชือาหารสัตว์
และการเตรียมดิน
กิจกรรมย่อยที ่2) 
จัดหาครุภัณฑ์
เคร่ืองหัน่สับหญ้า /
ข้าวโพด/วัสดุทาง
การเกษตร
กิจกรรมย่อยที ่3) 
จัดหาวัสดุเกษตรที่
จ าเปน็ต่างๆส าหรับ
การด าเนนิงาน

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 8,170,000

หนา้ที ่101 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.42.3 กิจกรรมหลักที ่1.42.3.1 พฒันาปรับปรุงพนัธ์ุ
โคเนือ้

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาครุภัณฑ์ถัง
เก็บไนโตรเจนเหลว
และถังเก็บน้ าเชื้อ 
ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ เกี่ยวข้อง
กับการผสมเทยีม
โคหรือการ
ปรับปรุงพนัธ์ุโคเนือ้
กิจกรรมย่อยที ่2) 
จัดหาเวชภัณฑ์และ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 2,068,000            

1.42.4 กิจกรรมหลักที ่1.42.4.1 ปอ้งกันและควบคุม
โรคและดูแลสุขภาพสัตว์

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาครุภัณฑ์ซอง
บงัคับสัตว์
กิจกรรมย่อยที ่2) 
จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์
กิจกรรมย่อยที ่3) 
จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 1,800,000            

หนา้ที ่102 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.42.5 กิจกรรมหลักที ่1.42.5.1 พฒันาฟาร์มเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาสนบัสนนุวัสดุ
ก่อสร้างเพือ่
ปรับปรุงพฒันาฟาร์ม
กิจกรรมย่อยที ่2) 
จัดหาวัสดุเกษตร , 
เวชภัณฑ์ ,และ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 500,000              

1.42.6 กิจกรรมหลักที ่1.42.6.1 ปอ้งกันควบคุม
มลพษิจากการเล้ียงโคเนือ้

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาอุปกรณ์การ
ผลิตแก๊สชีวภาพ
จากมูลโค
กิจกรรมย่อยที ่2) 
การหาวัสดุอุปกรณ์
สนบัสนนุการผลิต
ปุย๋ชีวภาพ

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 1,050,000            

หนา้ที ่103 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.42.7 กิจกรรมหลักที ่1.42.7.1 ข้อมูลสารสนเทศโค
เนือ้/โคขุน เพือ่การบริหารจัดการ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาครุภัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศโค
เนือ้

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 82,000                

1.42.8 กิจกรรมหลักที ่1.42.8.1 อ านวยการ 
ประชาสัมพนัธ์ ตรวจเย่ียม ติดตามประเมินผล

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการ
ประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่
กิจกรรมย่อยที ่2) 
การอ านวยการ 
ตรวจเย่ียม ติดตาม
กิจกรรมย่อยที ่3) 
การประเมินผล
โครงการ

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1. ปริมาณโคเนือ้
พนัธ์ุดีเพิม่ขึน้ 500 ตัว
2. มีกลุ่มเกษตรกรผู้
เล้ียงโคเนือ้ทีเ่ข้มแข็ง
 10 กลุ่ม
3. ฟาร์มโคเนือ้ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพิม่ขึน้  5 ฟาร์ม

ส านกังานปศุ
สัตว์จังหวัด
เชียงราย

2.1 608,680              

1.43 โครงการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิต 
การตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัด
เชียงราย

43 20,000,000         

หนา้ที ่104 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.43.1 กิจกรรมหลักที ่1.43.1.1 จัดท าฐานข้อมูล
ด้านการผลิต การตลาด

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดท าฐานข้อมูล
ด้านการผลิต 
การตลาด

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

• มีศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ี
ศักยภาพอย่างครบ
วงจร 1 เครือข่าย

ส านกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 500,000

1.42.2 กิจกรรมหลักที ่1.42.2.1 จัดท าระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีออนไลนแ์ละเปน็
ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิต การแปรรูป 
และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมย่อยที ่1) 
จัดท าระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลด้วย
ระบบเทคโนโลยี
ออนไลนแ์ละเปน็
ศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

• มีศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ี
ศักยภาพอย่างครบ
วงจร 1 เครือข่าย

ส านกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 7,000,000

1.43.3 กิจกรรมหลักที ่1.43.3.1 พฒันาทกัษะและ
องค์ความรู้ด้านการตลาดแก่เจ้าหนา้ที่/ผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันาทกัษะและ
องค์ความรู้ด้าน
การตลาดแก่
เจ้าหนา้ที่/ผู้น ากลุ่ม
เกษตรกร

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

• มีศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ี
ศักยภาพอย่างครบ
วงจร 1 เครือข่าย

ส านกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 500,000              

หนา้ที ่105 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.43.4 กิจกรรมหลักที ่1.43.4.1 สร้างเครือข่ายกลุ่ม
การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

กิจกรรมย่อยที ่1) 
สร้างเครือข่ายกลุ่ม
การผลิตและ
การตลาดสินค้า
เกษตร

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

• มีศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ี
ศักยภาพอย่างครบ
วงจร 1 เครือข่าย

ส านกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 2,000,000            

1.43.5 กิจกรรมหลักที ่1.43.5.1 ประชาสัมพนัธ์และ
ส่งเสริมการตลาด

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ประชาสัมพนัธ์และ
ส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

• มีศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยทีม่ี
ศักยภาพอย่างครบ
วงจร 1 เครือข่าย

ส านกังาน
เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 10,000,000          

1.44 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาด
ของสถาบันเกษตรกร

44 19,993,000         

หนา้ที ่106 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.44.1 กิจกรรมหลักที ่1.44.1.1 ก่อสร้าง
โรงงานผลิตน้ ายางข้นพร้อมเคร่ืองจักรในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพือ่อุตสาหกรรม

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้าง
โรงงานผลิตน้ ายาง
ข้นพร้อมเคร่ืองจักร
ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพารา
เพือ่อุตสาหกรรม 
๑ แหง่ ทีส่หกรณ์
เจ้าของสวน
ยางพารา จ ากัด อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

๑. ผลิตน้ ายางข้น
ปริมาณ     ๔๐๐ 
ตัน/ป ี
๒. จ าหนา่ยสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา มูลค่าไม่
นอ้ยกว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ส านกังาน
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1           17,493,000

1.44.2 กิจกรรมหลักที ่1.44.2.1 ฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมการตลาดสินค้ายางพารา

กิจกรรมย่อยที ่1)  
ฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมการตลาด
สินค้ายางพารา

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิม่ และการพฒันา
ระบบตลาด

๑. ผลิตน้ ายางข้น
ปริมาณ     ๔๐๐ 
ตัน/ป ี
๒. จ าหนา่ยสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา มูลค่าไม่
นอ้ยกว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

ส านกังาน
สหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2.1 2,500,000

1.45 โครงการพัฒนาล าไย ลิ้นจี่ พืชเฉพาะถ่ิน
จังหวัดเชียงรายเพ่ือการส่งออก

45 20,250,000

หนา้ที ่107 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.45.1 กิจกรรมหลักที ่1.45.1.1 พฒันาการผลิตล าไย
ใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
 และสร้างเครือข่าย 
   
กิจกรรมย่อยที ่2)  
เพิม่มูลค่าผลผลิต
ล าไยสดช่อ
กิจกรรมย่อยที ่3) 
ส่งเสริมการแปรรูป
และถนอมผลผลิต
กิจกรรมย่อยที ่4) 
ส่งเสริม branding 
และสร้างเครือข่าย
กิจกรรมย่อยที ่5) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกร 
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านการผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย ร้อยละ 80
2) สินค้าล าไยและ
ล้ินจี่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
เปน็ทีย่อมรับของ
ผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 10,000,000

หนา้ที ่108 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.45.2 กิจกรรมหลักที ่1.45.2.1 พฒันาล้ินจี่
เชียงรายสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมย่อยที ่1) 
พฒันากระบวนการ
ผลิตใหไ้ด้
มาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อยที ่2) 
พฒันาการจัดเก็บ 
ดูแล และรักษา
กิจกรรมย่อยที ่3) 
ส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกร 
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านการผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย ร้อยละ 80
2) สินค้าล าไยและ
ล้ินจี่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
เปน็ทีย่อมรับของ
ผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 10,000,000

1.45.3 กิจกรรมหลักที ่1.45.3.1 อ านวยการและ
บริหารจัดการ

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ประชุมคณะท างาน
เพือ่ติดตามการ
ด าเนนิงาน
กิจกรรมย่อยที ่2) 
ประสานงาน 
รวบรวมข้อมูล 
ติดตาม และ
ประเมินผล

พฒันาขีดความสามารถใน
การผลิต การจัดการสินค้า
เกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร

1) เกษตรกร 
ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านการผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาดทีไ่ด้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย ร้อยละ 80
2) สินค้าล าไยและ
ล้ินจี่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
เปน็ทีย่อมรับของ
ผู้บริโภค

ส านกังาน
เกษตรจังหวัด
เชียงราย

2.1 250,000

หนา้ที ่109 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.46 การเสริมสร้างกลไกทางสังคมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสร้างความมัน่คงของมนุษย์

46 4,191,730

1.46.1 กิจกรรมหลักที ่1.46.1.1การพฒันาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 
ต้นแบบ

กิจกรรมย่อยที ่1
 จัดตลาดนดั
ความรู้ (KM) 
แลกเปล่ียน
เรียนรู้การ
ด าเนนิงาน ศพค.
 และการศึกษา
การด าเนนิงาน 
ศพค. ทีไ่ด้รับ
รางวัล ศพค.ดีเด่น

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

ร้อยละของศูนย์
พฒันาครอบครัว
ในชุมชนในทอ้งถิน่
สามารถด าเนนิ
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
ศพค. เปน็อย่างนอ้ย

สนง.พมจ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

774,800

หนา้ที ่110 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.46.2 กิจกรรมหลักที ่1.46.2.1 การพฒันา
เครือข่ายอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์ (อพม.) ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
สังคมและการสนบัสนนุระบบบริการทางสังคมถึงถึง
กลุ่มเปา้หมายในระดับทอ้งถิน่

กิจกรรมย่อยที ่1
 การประชุม
คณะท างาน
จกรรมย่อยที ่2 
ออกแบบ/
จัดเก็บ/วิเคราะห์
แบบข้อมุล
กิจกรรมที ่3 
ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ อพม.
 และเจ้าหนา้ที ่
อปท.

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

ร้อยละของทอ้งถิน่ 
(อปท.) ทีม่ีการ
รายงาน
สถานการณ์ทาง
สังคมเพือ่การชี้เปา้
 เฝ้าระวัง และการ
ช่วยเหลือส่งต่อผู้
ประสบปญัหาทาง
สังคมโดยกลไก
อาสาสมัครในชุมชน

สนง.พมจ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

659,600

1.46.3 กิจกรรมหลักที ่1.46.3.1การพฒันาและ
เสริมสร้างกลไกด้านการจัดการทีอ่ยู่อาศัยและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน สนง.พมจ.ชร.

กิจกรรมย่อยที ่1
 ติดตามส ารวจ
และการประชุม
ชี้แจงครัวเรือนผู้
ประสบปญัหา
ด้านทีอ่ยู่อาศัยใน
เขตชุมชนเมือง
กิจกรรมย่อยที ่2 
 ติดตามส ารวจ
และการประชุม
ชี้แจงครัวเรือนผู้
ประสบปญัหา

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนเวทปีระชุม
ระดับทอ้งทีเ่พือ่
สร้าง
กระบวนการพฒันา
ด้านทีอ่ยู่อาศัยใน
เขตเมืองและ
ชนบทใหก้ับผู้น า
ชุมชน และผู้แทน
ครัวเรือนประสบ
ปญัหาด้านทีอ่ยู่
อาศัย (จ านวน)

สนง.พมจ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

755,130

หนา้ที ่111 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.46.4 กิจกรรมหลักที ่1.46.4.1การพฒันาสภา
องค์กรชุมชนต าบลต้นแบบจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยที ่1 
จัดประชุมสัมมนาฯ
 และออกพืน้ที่
เปา้หมายเพือ่
ประชุมชี้แจง ท า
ความเข้าใจ
กระบวนการพฒันา
และด าเนนิงาน

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวนสภาองค์กร
ชุมชนต าบล
ต้นแบบทีม่ีการ
จัดต้ังและพฒันา
เปน็ศูนย์กลางการ
ท างานระหว่าง
ภาคประชาชน 
อปท. และผู้น า
ชุมชนเพือ่
ขับเคล่ือนงาน
พฒันาของทอ้งถิน่

กศน.ชร. 1.7 1,100,000

หนา้ที ่112 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

1.46.5 กิจกรรมหลักที ่1.46.5.1การพฒันาขยายผล
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่การช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง 
ติดบา้น และติดชุมชนได้มีโอกาสพฒันาศักยภาพ

กิจกรรมย่อยที ่1
 จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการ
ด าเนนิงาน
กลุ่มเปา้หมาย 18
 ต าบล (ต าบลละ
 100) คน 
ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ
ระหว่างผู้น า 
แกนน าผู้สูงอายุ 
จิตอาสา และ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

พฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของ
สถาบนัครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

จ านวน
กลุ่มเปา้หมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ขยายผลโรงเรียน
ผู้สูงอายุ และ
เครือข่ายการเฝ้า
ระวังช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในชุมชน

พมจ.ชร. 1.7 การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของ

ประชาสังคม

902,200

1.47 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพ่ือ
ระบายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

47 40,059,000

1.47.1 กิจกรรมหลักที ่1.47.1.1 ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนน เพือ่ขนส่งระบายสินค้าเกษตร 11 แหง่

กิจกรรมย่อยที ่1) 
ก่อสร้างถนนปาง
เกาะทราย-ง้ิวเฒ่า-
ผาวี หมู่ที ่7, 8 ต.
ปา่หุง่ อ.พาน

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 2,000,000

หนา้ที ่113 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่2) 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นร่อธาร      หมู่
ที ่3 ต.ทรายขาว  
อ.พาน

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 3,208,000

กิจกรรมย่อยที ่3) 
ก่อสร้างถนนเลียบ
คลองชลประทาน
สาย
บา้นหว้ยหวัฝาย 
หมู่ที ่9 ต.สันกลาง 
อ.พาน

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 2,000,000

กิจกรรมย่อยที ่4) 
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (เคฟ
ซีล) สายบา้นปา่ตาล
เวียงแก้ว หมูที ่14 
ต.ปา่ตาล ถึง หมูที ่
6 ต.ต้า อ.ขุนตาล

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 3,581,000

หนา้ที ่114 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่5) 
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง (เค
พซีล) โดยสร้างผิว
แอสพสัติกคอนกรีต
 สายบา้นปา่ตาลใต้
 หมูที ่4 – บา้นปา่
ตาลประชาสันติ 
หมู่ที ่12 ต.ขุนตาล 
อ.ขุนตาล

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 2,329,000

กิจกรรมย่อยที ่6) 
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บา้น
จอเจริญ หมู่ที ่4 
ต.ดอนศิลา อ.เวียง
ชัย เชื่อมบา้นหวัดง
 หมูที ่11 ต.หว้ยสัก
 อ.เมือง

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 3,000,000

หนา้ที ่115 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่7) 
ซ่อมแซมถนนหนิ
คลุกเลียบคลอง
ชลประทาน RMC1 
เชื่อมระหว่าง หมู่ที ่
6 ต.แม่สาย ง หมุที่
 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.
แม่สาย
ระยะทาง 8 กม. 

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 3,129,000

กิจกรรมย่อยที ่8) 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที ่1 เชื่อม     
หมู่ที ่3 ต.บา้นด้าย 
อ.แม่สาย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 2,989,000

กิจกรรมย่อยที ่9) 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่าง     
หมู่ที ่7 ถึง หมูที ่11
 ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 1,887,000

หนา้ที ่116 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่10) 
ก่อสร้างถนนผิวลาด
ยางแอสฟสัทติ์ค
คอนกรีต 
(ASPHALTIC 
CONCRETE) จาก
บา้นแม่หา่ง หมู่ที ่6
 ต.เวียงกาหลง 
เชื่อมบา้นปา่ซาง
พฒันา หมูที ่15 ต.
แม่เจดีย์ อ.เวียงปา่
เปา้

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 7,350,000

หนา้ที ่117 จาก 118



ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

ล าดับ
ความส าคัญ

กิจกรรมย่อย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ
หน่วย

ด าเนินการ
ความสอดคล้องกับ

วิสัยทศันป์ระเทศไทย
งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมย่อยที ่11) 
ก่อสร้างถนนผิวลาด
ยางแอสฟสัทติ์ค
คอนกรีต 
(ASPHALTIC 
CONCRETE) เลียบ
คลองชลประทาน 
จากบา้นสันมะเค็ด 
หมู่ที ่1 ต.เวียง
กาหลง – บา้นสบลี
 หมูที ่9 ต.ปา่ง้ิว อ.
เวียงปา่เปา้

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ให้
เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 และ GMS

มีถนน เพือ่ขนส่ง
ระบายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึน้

ทีท่ าการ
ปกครอง

จังหวัดเชียงราย

2.5 8,586,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบูรณาการ 48 10,000,000

รวมทั้งสิ้น 48 653,502,585    

หนา้ที ่118 จาก 118



ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ท่ี กิจกรรม ประมาณ 
การงบประมาณ 

(บาท) 
1. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดกบักลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พระบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

3,000,000 

2. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 1,000,000 
3. การศึกษาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 1,000,000 
4. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 

18 วรรคส่ี ของพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

1,000,000 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 3,000,000 
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า 

มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคล่ือนการ 
ด าเนินการตามแผน 

 

7. การติดตามประเมินผล 1,000,000 
 รวมทั้งสิ้น 10,000,000 

 

 



ล าดบั ชื่อโครงการ ผลผลติ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกบัประเทศอาเซียน+6

 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ

1 10,000,000     ส านักงานจังหวัดเชียงราย

2 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพิเศษเชียงราย

1 15,000,000     ส านักงานจังหวัดเชียงราย

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

เพื่อการเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนกบักลุ่ม

ประเทศ GMS และอาเซียน +6

1 10,000,000     ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 

 / หอการค้าจังหวัดเชียงราย

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 GI และผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเพื่อการส่งออก

1 12,000,000     ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล  

(ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)

1 29,250,000     ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

6 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

1 5,250,000       ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าส่ิงบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ (สับปะรด และส้มโอ)

1 20,250,000     ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

8 โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่

สูงจังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ)

1 20,000,000     ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

9 โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว

 จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน (ChiangRai 

Destination)

1 13,000,000 ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา

จังหวัดเชียงราย

10 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงราย เมืองแห่ง

หัวใจสีเขียว (Green Heart Green City)

1 5,000,000 ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา

จังหวัดเชียงราย
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 

Tourism) จังหวัดเชียงราย

1 5,000,000 ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีา

จังหวัดเชียงราย / มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย
12 โครงการ “เมืองพาน เมืองผ่าน ต้องแวะ” 1 4,620,000 อ าเภอพาน

13 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่อ าเภอเชียงแสน

แดนศรัทธา เพื่อ รองรับการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพิเศษ

1 3,677,000 อ าเภอเชียงแสน

14 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม 

และสุขภาพ

1 12,742,040 อ.เวียงป่าเป้า/อ.พญาเม็งราย/อ.

ขุนตาล/  อ.เวียงแกน่

สรปุโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการจังหวัดเชียงราย เรยีงล าดับความส าคัญ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



ล าดบั ชื่อโครงการ ผลผลติ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

15 โครงการพัฒนาเมืองหน้าด่านแม่สายเมืองน่าเที่ยว 

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

1 4,512,000 อ าเภอแม่สาย

16 โครงการพัฒนา อ.แม่จัน เมืองน่าอยู ่สู่สังคม

คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกจิพอเพียง

1 2,608,830 อ าเภอแม่จัน

17 โครงการพัฒนา พื้นที่อ าเภอเมืองเชียงราย สู่การ

ท่องเที่ยวสากล บนรากฐานการเกษตร การค้าและ

การท่องเที่ยว

1 4,065,000 อ าเภอเมือง

18 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองเชียง

ของ หนึ่งเมืองสองแบบ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ เชื่อมโยง GMS และ 

ASEAN

1 4,890,000 อ าเภอเชียงของ

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อา่งเกบ็น้ าห้วยดินด า ต.

ทุ่งกอ่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

1 3,176,072 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง

20 โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช 1 2,000,000       ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย
21 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม

พระราชด าริ จังหวัดเชียงราย

2 15,769,480 ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย

22 โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์และพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

2 2,165,900 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย

23 โครงการการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและการ

สร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดเชียงราย

2 2,948,000 ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน

เชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง

2 10,882,160 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงราย

25 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกนั

ทางสังคมสู่ชุมชนสังคมคุณธรรม

2 4,000,000 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย

26 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มรองรับน้ าหลาก

และแหล่งรองรับน้ า

3 34,857,000     อ.ขุนตาล/อ.ป่าแดด/อ.แม่ลาว/อ.

เชียงแสน/อ.เวียงป่าเป้า

27 โครงการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน 3 13,919,200     ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

28 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่า

3 4,715,300       ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย



ล าดบั ชื่อโครงการ ผลผลติ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

29 โครงการพฒันาปรับปรุงภมูทิศันใ์หเ้ปน็พื้นที่สีเขียว 3 5,000,000       ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด

เชียงราย

30 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและพฒันา

ศูนย์สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้

3 5,255,800       ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย/อ.พาน/อ.

เชียงแสน/ม.ราชภฎัเชียงราย

31 โครงการหมู่บา้นเชิงนเิวศ 3 3,264,000       ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

32 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคงโดยภาคประชาสังคม

4 8,930,000       ทปค.จว. (กลุ่มงานความมั่นคง) 

และภาคีเครือข่าย

33 โครงการจัดระเบียบสังคมและการป้องกนั 

ปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ

4 5,550,000       ทปค.จว. (กลุ่มงานความมั่นคง) 

และภาคีเครือข่าย

34 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ชั้นในและตามแนวชายแดน

4 7,300,000       ศอ.ปส.จ.ชร.และภาคีเครือข่าย

35 โครงการปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยด้านวินัย

จราจร  และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยทางถนน

4 9,000,000       ทปค.จว. (กลุ่มงานความมั่นคง) / 

สนง.ปภ.จ.ชร. / ภ.จว.ชร.

36 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวย

ความเป็นธรรม การป้องกนัแกไ้ขปัญหาการทุจริต

และปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ

4 4,500,000       ทปค.จว. (กลุ่มงานความมั่นคง) 

และภาคีเครือข่าย

37 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สาย บ.ม่วง-แกง่ผาได

 อ.เวียงแกน่ จ.เชียงราย ระยะทาง 8 กโิลเมตร

1 26,000,000     แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 

กรมทางหลวง

38 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธภาพ

ระบบประปาหมู่บ้าน

3 129,798,373    ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย

39 โครงการพัฒนาป่าชุมชนประชารัฐ ตามแนวทาง

พระราชด าริ เศรษฐกจิพอเพียง

3 8,112,700       ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

40 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 ดอย ตามรอยครู

บาศรีวิชัย (พระธาตุดอยตุง)

1 30,000,000 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงราย

41 โครงการยกระดับและมาตรฐานการผลิตปลานิล

จังหวัดเชียงราย

1 5,000,000       ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย

42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 1 15,000,000     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

43 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดสินค้า

เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

1 20,000,000     ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงราย



ล าดบั ชื่อโครงการ ผลผลติ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

44 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดของ

สถาบันเกษตรกร

1 19,993,000     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

45 โครงการพัฒนาล าไย ล้ินจี่ พืชเฉพาะถิ่นจังหวัด

เชียงรายเพื่อการส่งออก

1 20,250,000     ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย



ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ  
(บาท)

คิดเป็น
รอ้ยละ

1 การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้าการลงทนุ และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

5 87,059,000    13.53

2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

9 154,993,000   24.09

3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

14 121,290,942   18.85

4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็น
เปน็สุข

การพัฒนาสังคม 6 39,957,270    6.21

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์
และย่ังยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

8 204,922,373   31.84

6 การรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การรักษาความ
มั่นคง และความสงบ

5 35,280,000    5.48

47 643,502,585  100

สรปุงบหน้าโครงการ จ าแนกรายยุทธศาสตรแ์ละผลผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม 6 ประเด็นยุทธศาสตร์



ล าดบั ชื่อโครงการ ผลผลติ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

46 โครงการเสริมสร้างกลไกทางสังคมเพื่อการพัฒนา

สังคมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์

2 4,191,730 ส านกังานพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย์จังหวัดเชียงราย

47 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อกระจาย

ผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด

1 40,059,000     ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย


