รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์
การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่ า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ จังหวัดเชียงราย
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน
การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรคุ ณภาพ
มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ และคุ ณภาพชีวิ ต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน
และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานจังหวัดเชียงราย
กิจกรรม “ ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย ”
ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559
ณ เอกโอชาสตาร์ฮอลล์ สวนอาหารเอกโอชา อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมจัดงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 “Northern Logistics Forum ๒๐๑๗”
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรม “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ภารกิจด้านการต่างประเทศ”
ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมเอ็ม บูติก (M-Boutique) อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมจัดงาน “พลิกเชียงราย สร้างเมืองไมซ์ แปลงเศรษฐกิจ เปลี่ยนวิธีคิดอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค (M – Boutique) อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการแปรรูปข้าวแบบครบวงจร กิจกรรม : ก่อสร้างโรงสีข้าว ต.งิ้ว อ.เทิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สหกรณ์จังหวัดเชียงราย งบประมาณ : 150,000 บาท

โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ (ลาไย)
กิจกรรม : ก่อสร้างโรงเรือน พร้อมเครื่องอบลาไยแห้งสีทอง ต.ต้า อ.ขุนตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย งบประมาณ : 1,000,000 บาท

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผลิตปลานิลถิ่นล้านนาสู่สากล

กิจกรรม : ก่อสร้างบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบบระบายน้าและหลังคา ต.เวียงชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานประมงจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ต.ริมกก อ.เมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์ (ชา กาแฟ)
กิจกรรม : ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูปกะลา (กาแฟ) ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศูนย์จาหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครอง อาเภอขุนตาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนม่วน อ.เมืองเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานโยธาธิกาและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวสู่พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่สาย

กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวนาพุร้อนเทวี ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงป่าเป้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กิจกรรม : ขุดลอกหนองสามแสน บ้านห้วยหลวงใต้ ม.6 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอขุนตาล

โครงการบริหารจัดการแหล่งน้า
กิจกรรม : ขุดเวียงหนองล่ม ม.1 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่จัน

โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านหนองข่วง ตาบลแม่ลอย อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอเทิง

โครงการบริหารจัดการแหล่งน้า
กิจกรรม : ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยป่าหก บ้านโป่งพระบาท ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย

โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย สู่วิถีพอเพียง
กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเวียงทอง ม.3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการรักษาความมั่นคงฯ
กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา (5 ธันวาคม60) ต.เวียง อ.เมืองเชี ยงราย
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย

จังหวัดเชียงราย ได้รบั งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 37 โครงการ
ที่

ผลผลิต

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2 การพัฒนาด้านสังคม
3 การบริหารด้านทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 การรักษาความมั่นคงและความสงบ
5 การบริหารจัดการ
รวมทั้งหมด

จานวน
โครงการ
20
7

214,336,354
41,267,323

206,993,274
40,819,191

7,343,080
448,132

คิดเป็น
ร้อยละ
97
99

3

41,076,900

40,167,426

909,474

98

5
1
36

43,218,300
10,000,000
349,898,877

43,196,975
8,962,660
340,139,526

21,325
1,037,340
9,759,351

100
90
97

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
จัง หวัดเชียงรายยังคงมี ปัญ หาอุ ป สรรคในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ที่ควรได้รับการสนับสนุนแก้ไขในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
1. การสร้า งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย ร่วมกั บ
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน รวมทั้งสร้าง
ทัศนคติและความเข้าใจถึงความสาคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ จังหวัดจะมีบทบาทส าคัญในการ
ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปัน ความรักความสามัคคี เพื่อเป็นพลังอานาจใน
การ
ดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
2. การสนับ สนุ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จตามแนวเส้นทางเศรษฐกิ จ NSEC ซึ่ง จัง หวัดเชียงราย
เป็นจุ ดเชื่อ มต่อ ที่ ส าคัญ ทั้ ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ดัง นั้นรัฐ บาลควรให้ ก ารสนับ สนุ นโครงสร้า ง
การบริหาร ด้านการเจรจาการค้าการลงทุน การกาหนดมาตรการและมาตรฐานสินค้า เช่น
- ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ ASEAN และ GMS
- เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการและเงินลงทุน
3. การพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานด้า นโลจิส ติกส์ (Logistics) เพื่อเพิ่ม ขีดสมรรถนะการแข่ง ขัน
ระหว่างประเทศ แนวทางการแก้ไขปัญหา
- การสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
- เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ด้านการบริหารจัดการและเงินทุนสนับสนุน
4. การพั ฒ นาด้ า นเกษตร จากข้อ มู ล พบว่า ภาคเกษตรของจั ง หวั ดเชี ยงรายมี สัด ส่ วนสู ง มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง โครงสร้ า งการผลิ ต แล้ ว พบว่ า ปริ ม าณผลผลิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง
ตามสถานการณ์ทางธรรมชาติเ ป็นส าคัญ เกษตรกรส่วนใหญ่มัก ทาการเกษตรตามความเคยชินแบบดั้งเดิม

ที่ไม่ได้คานึงถึงคุณภาพ และขายผลผลิต (สด) ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยขาดการแปรรูปหรือสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับ
สินค้า ดังนั้นจังหวัดจึงเห็นควรหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น
- การสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนสู่อาเซียน
- พัฒนาเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยเน้นพื ชที่เศรษฐกิจสาคัญ ได้แก่
ข้าว ลิ้นจี่ ลาไย ชา และกาแฟ รวมถึงประมงและปศุสัตว์
5. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบปัญหาช่วงฤดูการ
ท่องเที่ยวสั้น โดยมีฤดูการท่องเที่ยวปีละ 5 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ประกอบกับแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง ยัง ขาดการบริ ห ารการจัด การท่ อ งเที่ ย วที่ เ หมาะสม และขาดการเชื่ อ มต่ อ เส้น ทาง
การท่องเที่ยว ในระดับพื้นที่ ภูมิภาคและระดับนานาชาติ จังหวัดจึงได้ดาเนินโครงการเปิดประตูเชื่อ มโยงการ
ท่องเที่ยวจัง หวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในจังหวัดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ โดยการขับเคลื่อนขบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน ดังนี้
- การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งเที่ยวเชือ่ มโยงใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และ ASEAN ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลลากรการท่องเที่ยว, การให้บริการ
ประทั บ ใจ, การสร้ า งมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วและการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ฯลฯ
- พั ฒ นารู ป แบบและกิ จ กรรมส่ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยวได้แก่ การท่ องเที่ ย วเชิง อนุ รัก ษ์ และ
การเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มพิเศษ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มศึกษา/วิจัย เป็นต้น
- การส่ง เสริม กิ จ กรรมเพื่ อการท่ องเที่ ยวได้แก่ การจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ ได้แก่
เทศกาลไม้ดอกอาเซียน มหาสงกรานต์ล้านนา เทศกาลลอยกระทง 4 ชาติลุ่มน้าโขง เทศกาลวัฒนธรรมดนตรี
นานาชาติ ไหว้พระธาตุ 9 จอม และการส่งเสริมกิจกรรมพิเ ศษ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ MICE
การจัด ROAD SHOW ในประเทศ และต่า งประเทศ การส่ ง เสริม การถ่า ยท าภาพยนตร์ ในจัง หวัด และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS
และ ASEAN ได้แก่ การเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวในต่างประเทศ, การเข้าร่วมงาน Travel Mark และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การส่งเสริมการขายและแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
- การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายสื่อนัก
ประชาสั ม พั น ธ์ , การจั ด ท าวี ดี ทั ศ น์ , เพ็ ค เกจทั ว ร์ , หนัง สื อ , แผ่ นพั บ , และป้า ยประชาสั ม พั น ธ์ ขนาดใหญ่
ทั้งในและต่างประเทศ
- ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณอาเภอชายแดน (แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ)
6. ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ส่งผลกระทบถึงการขาดความสมดุลของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และเสี่ยงภัยจากน้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม ไฟป่าและแผ่นดินไหวในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย แนวทางแก้ไขปัญหา
- เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดาริ

- เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด เชี ย งราย เนื่องจากจัง หวัดเชียงราย มี อาณาเขตติดต่อกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ เ ป็นแหล่ง ผลิตยาเสพติดที่ สาคัญ เช่น สหภาพเมี ยนมา เป็นแหล่ง ผลิตยาเสพติดหลัก
ในภูมิภาคอาเซียนทั้งฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งผลิตเพื่อส่งตลาดในประเทศเป็นหลัก สปป.
ลาว เป็นประเทศที่ผลิตกัญชาและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งมีการปลูกฝิ่นทาง
ภาคเหนือของประเทศเป็นจานวนมาก และยังเป็นประเทศทางผ่านยาเสพติดจากเมียนมาร์มายังไทย เวียดนาม
และกัม พูชา รวมถึงเป็นทางผ่านสารตั้งต้นเข้าสู่แหล่ง ผลิตในพื้นที่ส ามเหลี่ยมทองคา ท าให้จัง หวัดเชียงราย
ต้องกาหนดมาตรการปราบปรามจับกุมและสกัดกั้นอย่างเข้มงวด แนวทางแก้ไขปัญหา
- สกัดกั้นการลักลอบนาเข้ายาเสพติดทางบก ผ่านทางชายแดนทางบกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเส้นทางดังกล่าวมักใช้เป็นพื้นที่เก็บพักยาเสพติดและเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อย
ในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาภายในจังหวัดเชียงราย ผ่านทางอาเภอแม่สาย แม่ฟา้ หลวง และ
แม่จัน
- สกัดกั้นขบวนการขนยาเสพติดผ่านเส้นทางทางน้า ทีมักลักลอบขนยาเสพติดผ่านทางแม่น้า
ระหว่างประเทศและน่านน้าระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทีส่ าคัญภายในจังหวัด และระหว่าง
ประเทศจึงต้องคานึงถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย
- ควบคุมและสกัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่
ขยายตัวกว้างขึ้น เช่น เครือข่ายนักโทษในเรือนจา ที่มักเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่
- จังหวัดเชียงราย ได้นาแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
ของรั ฐ บาล และภายใต้ ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 41/2557 ลงวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2557
เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งยาเสพติด มาเป็นกรอบแนวทางในปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่
8. ปัญหาแรงงานต่างด้าว ชาวเมียนมาร์และกัมพูชา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชายแดน
ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว และเมียนมาร์ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
จ านวนมากอพยพเข้ ามาท างานในไทย โดยผ่า นทางจั ง หวั ดเชีย งรายเข้า ไปสู่ เ มื อ งส าคั ญ เช่น เชี ยงใหม่
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล หรื อ บางส่ว นท างานอยู่ ใ นจั ง หวัด เชี ย งราย ซึ่ ง แรงงานต่ า งด้า วเหล่ า นี้
เป็นแรงงานหลักที่สาคัญในอุตสาหกรรมหลักของไทย ทั้งการก่อสร้าง การแปรรูปอาหาร และการประมง จังหวัด
เชียงราย ดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ดังนี้
- จัดตั้งศูนย์บ ริก ารแรงงานต่างด้าว (One Stop Service : OSS) ด้านจัง หวัดเชียงราย หรือ
ศูนย์ฯ OSS ในเขตพื้นที่อาเภอแม่สาย เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย และให้บริการ
ด้านแรงงานต่างด้าว โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งราย และด่ านตรวจคนเข้ า เมื อ งแม่ ส าย ส่ ง เสริ ม และเข้ ม งวดในเรื่ อ ง
การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และได้ผ่อนผันให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัณชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ลักลอบทางานอยู่ในประเทศไทยมาจดทะเบียนครั้งใหญ่ในปี 2555 ปี 2557 และปี 2561

9. กลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายในพื้นที่ เนื่องจากมีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทั้งตามที่ราบ
และบนดอยสูง ซึ่งนับถือศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกต่างกันไปตามแต่วิถีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนา วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต
ตลอดจนการเข้าถึงบริการต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น
- การจัดตั้งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย
- โครงการพัฒนาดอยตุง โดยความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกส่วน เช่น กรมป่าไม้ กรมชลประทาน
และหน่วยงานด้านปกครอง เพื่อฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุงและในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น
10. ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เกิดโดยมีผู้ลักลอบเผ่าป่า
หรือลักลอบเผาวัชพืชในพื้นที่แปลงเกษตรกรรม ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าจนขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ จนทาให้
เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมไปทั่วบริเวณพื้นที่จังหวัด ทาให้มีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐาน ที่กาหนดไว้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งลักษณะการเกิดไฟป่าและหมอกควัน
ตามที่กล่าวจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกอาเภอ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เมื่อเข้าสู่ฤดู
แล้ง และสภาพอากาศที่มีความแห้งแล้ง จนทาให้ใบไม้ ต้นไม้ในเขตพื้นที่ ป่าง่ายต่อการเกิดไฟป่า และในช่วง
ระยะเวลาดัง กล่าวเป็นช่วงที่เกษตรกรต้อ งเตรียมพื้นที่เ กษตรกรรม เพื่อท าการเพาะปลูกตามฤดูก าล ซึ่งมั ก
ลักลอบเผาป่า จนทาให้เกิดไฟลุกลามเผาไหม้ในเขตพื้นที่ป่าและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนทาให้เกิดหมอกควัน
ปกคลุมไปทั่วพื้นที่จังหวัด แนวทางแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัดเชียงราย ประจาปี 2561 ดังนี้
- จังหวัดเชียงรายได้ประกาศจังหวัด งดการเผาเด็ดขาดช่วงระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 12 เม.ย. 2561
- จังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัด
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวหากมีการฝ่าฝืนจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
- จั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ใ ห้ อ าเภอโดยนายอ าเภอเป็ น Single Command เพื่ อ บู ร ณาการ
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น การจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง/ดาเนินการ
แก้ไขเมื่อเกิดเหตุ , การประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้ อสม. หรือผู้นาชุมชนเดินเคาะประตู ตลอด
ถึงการจับกุมผู้ก่อเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จังหวัดเน้นย้าให้ดาเนินการดับไฟทันที เมื่อพบเหตุโดยไม่เกี่ยง
พื้นที่อาเภอ
- จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ ใ ช้ ก ลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เช่ น ศู น ย์ สั่ ง การชายแดน
ไทย-เมี ย นมา, ไทย-ลาว, คณะกรรมการชายแดนส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไทย -เมี ย นมา(TBC)
เพื่อประชาสัมพันธ์/ชี้แจงถึงประกาศและมาตรการรณรงค์ของจังหวัดเชียงราย
- จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมแผนบริหารจัดการการเผาหลังสิ้นสุดช่วงงดเผาแล้ว โดยจะกาหนด
โซนการเผาทั้งนี้เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือการท่องเที่ยว
11. ปัญหาอุ ทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชี ย งราย จัง หวัดดาเนินการบริห ารจัดการแบบบูร ณาการ
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้าทั้งระบบ การเชื่อมโยงแผนงาน
บูรณาการด้านทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ และกฎหมายด้านการบริหารจัดการน้าตลอดจนการสร้างความรับรู้
ด้านทรัพยากรน้าให้กั บ ประชาชนและชุมชน ลดปัญหาการดาเนินงานที่ซ้าซ้อน ลดขั้นตอนการดาเนินการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยึดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายใน 24
ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาให้ทันท่วงที แนวทางแก้ไขปัญหาน้าแบบบูรณาการ ดังนี้
- ต้นน้า แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้นน้าเกินสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้า ลดปัญหาการ
ตัดไม้ทาลายป่า การทาไร่เลื่อนลอย และปรับปรุงพื้นที่ลาดชันที่ทาให้เกิดปัญหาน้าป่าไหลหลากในพื้นที่
- กลางน้า แก้ไขปัญหาการกักเก็บน้าและการบารุงรักษาน้าให้มีประสิทธิภาพ เช่น การขุดลอกคู
คลอง อ่ า งเก็ บ น้ า แหล่ ง น้ าธรรมชาติ เพื่ อ ขุ ด ตะกอนที่ ทั บ ถม อั น เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ แ หล่ ง น้ าตื่ น เขิ น
และไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ได้ และแก้ไขปัญหาการใช้น้าในภาคการเกษตรที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- ปลายน้ า เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการระบายน้ า เนื่ อ งจากการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ไม่ เ หมาะสม
แก้ไขปัญหาแหล่งน้าเสื่อมโทรม จากการปล่อยน้าเสียชุมชนและสารเคมีลงสู่แม่น้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาระบบ
บาบัดน้าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม

จังหวัดเชียงราย ได้รบั งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 41 โครงการ
ที่

ผลผลิต

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2 การพัฒนาด้านสังคม
3 การบริหารด้านทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งหมด

จานวน
โครงการ
21
12
8
41

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

182,756,600
82,829,800
79,933,600

67,830,701
42,505,916
27,001,294

114,925,899
40,323,884
52,932,306

คิดเป็น
ร้อยละ
37.12
51.32
33.78

345,520,000

137,337,911

208,182,089

39.75

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
จัง หวัดเชียงราย ได้ รับ การจั ดสรรงบประมาณตามพระราชบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดาเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจั งหวัดเชียงราย จานวน
41 โครงการ เป็นเงิน งบประมาณ 345,520,000 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน
137,337,911 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.75 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
GI และผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเพื่อการส่งออก
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+ 6
และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล
(ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (สับปะรด และส้มโอ)
โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร์บนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงราย (ชา กาแฟ)
โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเที่ยว
จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน
(Chiangrai Destination)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัด
เชียงราย
โครงการเมืองพาน เมืองผ่าน ต้องแวะ

วงเงินปี 2561
(บาท)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

7,180,000

0

7,180,000

0.00

7,000,000

248,850

6,751,150

3.56

10,459,000

1,322,231

9,136,769

12.64

17,740,000

396,900

17,343,100

2.24

9,700,000

8,769,500

930,500

90.41

15,030,000

12,315,000

2,715,000

81.94

12,700,000

4,188,000

8,512,000

32.98

4,800,000

2,384,800

2,415,200

49.68

4,524,400

72,000

4,452,400

1.59

ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โครงการ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่อาเภอเชียงแสน
แดนศรั ท ธา เพื่ อ รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วในเขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
และสุขภาพ
โครงการพัฒนาเมืองหน้าด่านแม่สายเมืองน่าเที่ยว
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนา อาเภอแม่จัน เมืองน่าอยู่ สู่สังคม
คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนา พื้นที่อาเภอเมืองเชียงราย สู่การท่องเที่ยว
สากล บนรากฐานการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองเชียง
ของ หนึ่งเมืองสองแบบ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยง GMS และ ASEAN
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยดินดา
ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โครงการตามรอยเส้นทางพญามังรายมหาราช
โครงการยกระดับและมาตรฐานการผลิตปลานิลจังหวัด
เชียงราย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อกระจายผลผลิต
สินค้าเกษตรออกสู่ตลาด
โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชดาริ จังหวัดเชียงราย
โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
โครงการการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและการสร้าง
งานสร้างอาชีพจังหวัดเชียงราย
โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน
เชียงรายสู่วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมสู่ชุมชนสังคมคุณธรรม

วงเงินปี 2561
(บาท)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

3,557,000

3,112,000

445,000

87.49

12,617,400

4,114,650

8,502,750

32.61

4,312,000

2,060,000

2,252,000

47.77

2,582,900

687,500

1,895,400

26.62

3,795,000

270,000

3,525,000

7.11

4,890,000

3,800,000

1,090,000

77.71

3,112,500

2,318,400

794,100

74.49

1,950,000

0

1,950,000

0.00

4,023,500

817,200

3,206,300

20.31

10,024,700

5,075,547

4,949,153

50.63

3,500,000

1,050,000

2,450,000

30.00

39,258,200

14,828,123

24,430,077

37.77

15,513,500

11,981,165

3,532,335

77.23

2,015,900

1,347,600

668,300

66.85

2,832,600

2,186,180

646,420

77.18

10,774,100

2,511,420

8,262,680

23.31

3,913,000

2,165,220

1,747,780

55.33

ที่

โครงการ

วงเงินปี 2561
(บาท)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

8,805,400

3,843,400

4,962,000

43.65

5,050,000

1,796,040

3,253,960

35.57

7,112,400

5,153,040

1,959,360

72.45

8,574,700

2,285,000

6,289,700

26.65

4,199,000

2,203,987

1,995,013

52.49

4,039,200

2,992,665

1,046,535

74.09

10,000,000

4,040,199

5,959,801

40.40

30,984,700

8,295,000

22,689,700

26.77

13,697,700

6,510,500

7,187,200

47.53

35

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงโดยภาคประชาสังคม
โครงการจัดระเบียบสังคมและการป้องกัน ปราบปราม
การค้ามนุษย์แบบบูรณาการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ชั้นในและตามแนวชายแดน
โครงการปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยด้านวินัย
จราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความ
เป็นธรรม การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ
โครงการเสริมสร้างกลไกทางสังคมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสร้างความมั่นคงของมนุษย์
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มรองรับน้าหลาก
และแหล่งรองรับน้า
โครงการจัดการลุ่มน้าแบบผสมผสาน

36

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนป้องกันและควบคุมไฟป่า

4,604,300

3,574,400

1,029,900

77.63

37

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง
และพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้
โครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาป่าชุมชนประชารัฐ ตามแนวทาง
พระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
รวม

5,000,000

0

5,000,000

0.00

5,060,900

3,968,640

1,092,260

78.42

3,129,300

3,076,377

52,923

98.31

9,944,000

0

9,944,000

0.00

7,512,700

1,576,377

5,936,323

20.98

345,520,000

137,337,911

208,182,089

39.75

27
28
29
30

31
32
33
34

38
39
40
41

จังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณภายใต้แผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบู ร ณาการส่ง เสริ ม การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จัง หวั ดแบบบู ร ณาการ
งบประมาณ 345,520,000 บาท โดยได้ม อบหมายส่วนราชการ อาเภอดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายแล้ว ปรากฏว่า มีง บประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินการ จ านวนทั้ ง สิ้น 19,512,799 บาท

ดังนั้นจึงได้พิจ ารณาคัดเลือ กโครงการเพื่ อดาเนินการจากงบประมาณเหลือจ่าย จานวนทั้งสิ้น 23 โครงการ
งบประมาณรวม 10,240,838.41 บาท ประกอบด้วยหน่วยดาเนินการทั้งสิ้น 18 หน่วย คืออาเภอแม่สาย อาเภอ
แม่ ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน อ าเภอเมือ งเชียงราย อาเภอเวียงชัย อาเภอพาน อาเภอแม่ ล าว อาเภอแม่ สรวย
อาเภอเวียงป่าเป้า อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ อาเภอดอยหลวง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง อาเภอพญาเม็งราย
อาเภอขุนตาล อาเภอเวียงแก่น อาเภอเทิงและอาเภอป่าแดด

