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สรุปงบหนาแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร-นาน) ป พ.ศ. 2558 – 2561 
 
 

ลํา 
ดับท่ี 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

โครงการสนับสนุน (Function) 50 89,156,290,260 89,487,290,260 90,367,290,260 90,577,290,260 359,588,161,040 

1. พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา 
การลงทุน และโลจิสติกสเช่ือมอนุภูมิภาคลุม
นํ้าโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือ
ประชาคมอาเซียน 

29 447,000,000 447,000,000 397,000,000 437,000,000 1,728,000,000 

2. การสรางความเขมแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่เพิม่มลูคาสินคา
เกษตรปลอดภัยทีม่ีศักยภาพ 

32 841,000,000 883,100,000 845,500,000 867,900,000 3,437,500,000 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันา
สังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อเปนฐานการพฒันาชุมชน
อยางย่ังยืน 

61 1,520,000,000 1,550,000,000 1,556,000,000 1,561,000,000 6,187,000,000 

4. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุม
จังหวัดสีเขียว 

29 374,282,000 382,244,000 378,220,000 378,678,000 1,513,424,000 

รวมงบกลุมจังหวัด 201 92,338,572,260 92,749,634,260 93,544,010,260 93,821,868,260 372,454,085,040 
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โครงการสนับสนุน (Function) 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560  2561 

1 โครงการปรับปรงุความลาดชัน
เสนทาง หมายเลข 1091 ตอน  
ปงสนุก – นาน ระหวาง กม.
69+000 – กม.126+927 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 กรมทางหลวง 

2 โครงการกอสรางโรงงานแปรรูป
ยางพาราเพื่อเพิ่มรายไดให
เกษตรกร กลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม 

2 6 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กรมสงเสริมสหกรณ 

3 โครงการปรับปรงุภูมิทัศนเพือ่
สงเสริมการทองเที่ยว – ผาต้ัง 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

2 6 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมอทุยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช 

4 โครงการตูร เดอ ลานนาตะวันออก 
: ขยายผลโครงขายการทองเทีย่ว
เชิงสุขภาพกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2           

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

2 6 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

5 โครงการการพัฒนาพื้นที่ศูนย
วัฒนธรรมวิถีชนเผาในพื้นที่กลุม
ลานนาตะวันออกแบบครบวงจร 
ใหเปน หอวัฒนธรรมนิทัศนวิถีชน
เผาเมืองเชียงของ (ประตูสู 5 เวียง) 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 
 

2 6 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 กรมการปกครอง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

6 โครงการสงเสรมิการทองเที่ยว
หมูบานพลงังานทดแทนวิถีชีวิตชน
เผาแบบโฮมสเตย 

พัฒนาคุรคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 6 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กรมการปกครอง 

7 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน สถานี
เพาะเลี้ยงสัตวปาแมลาว เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร ศิลปะ 
วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

2 6 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กรมอทุยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช 

8 โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการคา  
การลงทุน 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 228,700,000 228,700,000 228,700,000 228,700,000 กรมทางหลวงชนบท 

9 โครงการเช่ือมโยงเครือขาย
ออนไลนดานการจัดการภัยพิบัติทกุ
ระดับของกลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 20,030,260 20,030,260 20,030,260 20,030,260 กรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10 โครงการจัดงานรมบินและ
จักรยานยนตนานาชาติ       
Chiangrai International 
Air & Bik festival 

พัฒนากลุมจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน เปน
ศูนยกลางการทองเที่ยว 
ทางบก ทางนํ้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบาน GMS 

2 6 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กรมการทองเที่ยว 

11 โครงการพัฒนาถนนเพื่อรองรับ
เสนทาง R3A สายแยก ทล.1020 – 
ทล.1029 ชวง บ.รองรอว อ.เทิง จ.
เชียงราย – บ.รองหาด อ.จุน      
จ.พะเยา 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 44,000,000 300,000,000 700,000,000 700,000,000 กรมทางหลวงชนบท 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

12 โครงการทางหลวงเช่ือมโยงนาน-
ดานชายแดนไทยลาว (บานหวย
โกน) AH 13 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 แขวงการทางนานที่ 2 
กรมทางหลวง 

13 โครงการกอสรางเสนทางรถไฟ เดน
ชัย – เชียงราย – เชียงของ 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 ฝายโครงการพเิศษและ
การกอสราง การรถไฟ
แหงประเทศไทย 

14 โครงการทางดวนเชียงใหม – 
เชียงราย ระยะทาง 150 กิโลเมตร 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 32,600,000,000 32,600,000,000 32,600,000,000 32,600,000,000 -กรมทางหลวง             
-กระทรวงคมนาคม 

15 โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยน
ถายรูปแบบการขนสงสินคา     
เชียงของ จงัหวัดเชียงราย / 
เดนชัย จังหวัดแพร 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC  
 
 
 

2 1 2,600,600,000 2,600,600,000 2,600,600,000 2,600,600,000 -สํานักนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร  
-กระทรวงคมนาคม 

16 โครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม
เชียงของ โดยแบงออกเปนสอง
พื้นที่หลักคือ พื้นที่ของสถานีขนสง
และกระจายสินคา (102 ไร) และ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (3,130 ไร) 
 
 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 



 

50 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

17 โครงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพเิศษ                                  
(อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน 
และอําเภอเชียงของ) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
-กระทรวงพาณิชย 
-กระทรวงการคลัง 

18 โครงการกอสรางทางหลวง   ขนาด 
4 ชองจราจร ทางหลวงแนวใหม
เลี่ยงเมืองเชียงราย (ถนนวงแหวน
ตะวันตก) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 -กรมทางหลวง 
-กรมกระทรวง
คมนาคม 

19 โครงการทางหลวงเช่ือมโยงนาน – 
ดานชายแดนไทย – ลาว (บานหวย
โกน) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 1,524,000,000 1,524,000,000 1,524,000,000 1,524,000,000 แขวงการทางนานที่ 2 

20 โครงการกอสรางถนนสาย จ3 ตอน
ที่ 4 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 325,000,000 325,000,000 325,000,000 325,000,000 กรมทางหลวงชนบท 

21 โครงการสรางความสัมพันธทาง
การคาการลงทุนของกลุมจังหวัด
กับประเทศคูคา 

การเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
 
 

2 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กระทรวงตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย 

22 โครงการสงเสรมิการลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบาน 

การเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการคา
ตางประเทศ ก.พาณิชย 

23 โครงการนําผูประกอบการในกลุม
จังหวัดเขารวมงานแสดงและ
จําหนายสินคาในตางประเทศ 

สงเสริมการคาการลงทุน 
 
 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการคา
ตางประเทศ  
กระทรวงพาณิชย 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

24 โครงการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา 
(ICD) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กรมการขนสงทางบก 
 

25 โครงการสนับสนุนการขนสงสินคา 
(Logistic) ดวยระบบรางรถไฟ 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กระทรวงคมนาคม 

26 โครงการขายทางหลวงเช่ือมโยง
พะเยา – นาน 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 - - 100,000,000 200,000,000 แขวงการทางนานที่ 1 
กรมทางหลวง 

27 โครงการกอสรางถนนเลียบ
ชายแดนจังหวัด เชียงราย – พะเยา 
– นาน 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 1 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 กรมทางหลวง 

28 โครงการเรงรัดขยายทางสาย
ประธานใหเปน 4 ชองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 103 ตอน รอง
กวาง-แมตีบ กม. 32+000 ตอน 2 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC  
 

2 6 150,000,000 150,000,000 200,000,000 270,000,000 กรมทางหลวง 

29 โครงการเรงรัดขยายทางสาย
ประธานใหเปน 4 ชองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 103 ตอน รอง
กวาง-แมตีบ กม.32+00-กม.
64+345 ตอน 3 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 280,000,000 280,000,000 280,000,000 290,000,000 กรมทางหลวง 



 

52 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

30 โครงการกอสรางทางเลี่ยงเมือง 
กม.0+000-กม.6+000 
(บรเิวณ อ.รองกวาง) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 60,000,000 60,000,000 60,000,000 70,000,000 กรมทางหลวง 

31 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพทาง
หลวงเปนมาตรฐานทางช้ัน 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร-
แยกแมแขมและแยกแมแขม-วังช้ิน 
กม.40+00-กม.70+000 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 กรมทางหลวง 

32 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพทาง
หลวงเปนมาตรฐานทางช้ัน 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1124 ตอน ทาผา-
วังช้ิน กม.16+707 – กม.52+327 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 90,000,000 90,000,000 90,000,000 100,000,000 กรมทางหลวง 

33 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพทาง
หลวงเปนมาตรฐานทางช้ัน 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1023 ตอน  
แพร-แยกแมแขม กม.4+000 –  
กม.36+566 
 
 
 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC  

2 6 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 กรมทางหลวง 

34 โครงการเรงรัดขยายทางสาย
ประธานใหเปน 4 ชองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ 
– ปางมะโอ กม.381 + 513 – กม.
420+066 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 345,000,000 345,000,000 345,000,000 345,000,000 กรมทางหลวง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

35 โครงการเรงรัดขยายทางสาย
ประธานใหเปน 4 ชองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํ้า
เขียว-ปางเคาะ กม.370+063 – 
กม.381+513 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 กรมทางหลวง 

36 โครงการเรงรัดขยายทางสาย
ประธานใหเปน 4 ชองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 101 ตอน ตําหนัก
ธรรม – หวยเก็ต กม.290+299 – 
กม.332+899 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 กรมทางหลวง 

37 โครงการพัฒนาถนนตารมผังเมือง
รวมสาย จ1 จ2 ผงัเมืองรวม 
พะเยา และสาย ค ผังเมอืง        
รวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา         
จ.พะเยา 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 15,000,000 80,000,000 400,000,000 400,000,000 กรมทางหลวงชนบท 

38 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ นา กลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ใหเปนแหลง
ผลิตและจําหนายสินคา เกษตร
คุณภาพ 
 
 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 
 
 

2 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กรมการคาภายใน 
กรมวิชาการเกษตร 

39 โครงการจัดทําฐานขอมูล สื่อการ
ประชาสมัพันธและเผยแพรขอมลู
ทางการทองเที่ยว 

พัฒนาการประชาสัมพันธ 
และการตลาดทองเที่ยว 
 

2 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กรมการทองเที่ยว 

40 โครงการศูนยขอมูลนักทองเที่ยวริม
ทางหลวง 

พัฒนาการประชาสัมพันธ 
และการตลาดทองเที่ยว 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการทองเที่ยว 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

41 โครงการบรูณะเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวอยางเปนระบบ 

พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากรการ
ทองเที่ยวสูสากล 

2 1 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 แขวงการทางเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
 

42 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวสูมาตรฐานสากลและ
เช่ือมโยง GMS 

พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากรการ
ทองเที่ยวสูสากล 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการทองเที่ยว 

43 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน (Lanna 
Tourism)  

พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากรการ
ทองเที่ยวสูสากล 

2 1 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 กรมการทองเที่ยว 

44 โครงการจัดการไฟปาและหมอก
ควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

2 3 500,000 500,000 500,000 500,000 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

45 โครงการสนับสนุนและเสริมสราง
สมรรถณะใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในการบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จากชุมชน 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2 3 200,000 200,000 200,000 200,000 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

46 โครงการขยายเครือขายอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 18 อําเภอ 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 

2 3 300,000 300,000 300,000 300,000 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2558 2558 2558 

47 โครงการปฏิบัติการบินปกปอง
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

รักษาฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและความสมดุล
ของระบบนิเวศ 

2 3 960,000 960,000 960,000 960,000 กรมอทุยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช
สํานักการบินอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

48 โครงการขุดลอกและอนุรักษฟนฟู
แหลงนํ้าหนองหลวง อําเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย ระยะที่2 

รักษาฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและความสมดุล
ของระบบนิเวศ 
 

2 3 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 กรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

49 โครงการทางหลวงหมายเลข 120 
ตอน พะเยา – ปากบอก ระหวาง 
กม.0+000 – กม.22+200 ต้ังแต
บานเกษตรสุข ต.แมกา ถึงบานสัน
ปาสัก ต.นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 
จะทําการขยายเสนทางจาก 2 ชอง
เปน 4 ชองจราจร ระยะทางรวม 
22.200 กม. 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 770,000,000 770,000,000 770,000,000 770,000,000 แขวงการทางพะเยา 

50 โครงการทางหลวงหมายเลข 1021 
ตอน แมตํ่า-บานใหม-นํ้าแวน-สะ
แลง ระหวาง กม.12+00-กม.
72+000 ต้ังแตบานดอกคําใต ต.
ดอนศรีขุน อ.ดอกคําใต ถึงบานมาง 
ต.หยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา จะทํา
การขยายเสนทางจาก 2 ชอง
จราจรเปน 4 ชองจราจร  

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง NSEC 
ตามกรอบความรวมมอื 
GMS และ AEC 

2 6 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 แขวงการทางพะเยา 

รวม 89,156,290,260 89,487,290,260 90,367,290,260 90,577,290,260  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพฒันาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเช่ือมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและเตรยีมพรอมรบัความรวมมือประชาคมอาเซียน 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 

1 โครงการ ROAD SHOW สินคา     
ปศุสัตวและเกษตรปลอดภัยในเขต
ภาคเหนือตอนบน ๒ เพื่อการ
ประชาสมัพันธและจําหนายสูตลาด 
AEC / GMS / BIMSTEC 

การเพิม่ขีดความสาม
รถในการแขงขัน 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานปศุสัตว
พะเยา เชียงราย แพร 
นาน 

2 โครงการจัดสัมมนาหอการคา 4 
จังหวัดและสมัมนารวมกับหอการคา
จาก พมา ลาว จีน (สบิสองปนนา) 
 

การเพิม่ขีดความสาม
รถในการแขงขัน 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

3 โครงการ Brother Chamber Of 
Commerce (หอการคาเชียงราย + 
หอการคาสิบสองปนนา) 

การเพิม่ขีดความสาม
รถในการแขงขัน 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

4 โครงการเสรมิสรางศักยภาพของ
ผูประกอบการธุรกจิ SMEs ในพื้นที่
ชายแดน 

การเพิม่ขีดความสาม
รถในการแขงขัน 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

5 โครงการบริหารศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติกลุมประเทศ 
GMS/AEC 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

6 โครงการจัดงานแสดงและจําหนาย
สินคาในกลุมจังหวัด/กลุมประเทศ 
GMS และ AC 
 
 
 

สงเสริมการคาการ
ลงทุน 
 

1 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 45,000,000 -กลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 

7 โครงการสงเสรมิศักยภาพ
ผูประกอบการการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียน 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 
 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 -กลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

8 โครงการฝกอบรมภาคเอกชน 
บุคลากร แรงงานสนับสนุนความ
รวมมือทางการคาการลงทุน ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกจิ(ครอบคลมุผู
ใหบรกิารแรงงานและเจาหนาที่    
ของรัฐ) 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 
 
 
 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

9 โครงการศูนยประสานการบรหิาร
จัดการเช่ือมโยงแนวเสนทางระเบียง
เศรษฐกจิ เหนือ-ใต (North-South 
Economic Corridor) ตามกรอบ
ความรวมมือกลุมประเทศ อนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง (GMS) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 
 
 

1 1 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

10 โครงการพัฒนามาตรฐานสินคาการคา  
การสงออก  และนําเขาของกลุม
ประเทศ  GMS  เพื่อรองรบั  AEC 

สงเสริมการคาการ
ลงทุน 
 
 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

11 โครงการสงเสรมิการคา  การลงทุน
ของภาคเอกชนและนักลงทุน
ตางประเทศ  GMS  เพื่อแขงขันใน  
AEC 
 

สงเสริมการคาการ
ลงทุน 
 
 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 

12 โครงการจัดทําแนวทางและมาตรการ
แกไขปญหาประชากรแฝงอยางย่ังยืน
ในเมืองศูนยกลางและเมืองชายแดน 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

13 งบบริหารจัดการ (โครงการสนับสนุน
การดําเนินงานของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2) 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 

1 5 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานบรหิาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

14 โครงการพัฒนาบทบาทความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจทองถ่ินระหวางกลุม
ชายแดนไทยและกลุมประเทศภูมิภาค 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

15 โครงการจัดงานแสดงและจําหนาย
สินคา เพื่อพฒันาศักยภาพ
ผูประกอบการคากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

สงเสริมการคาการ
ลงทุน 
 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร นาน 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ การคาชายแดนกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(กรอ.กลุมจงัหวัด) 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน 
 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

17 โครงการพัฒนา                         
หัตถอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 

สงเสริมการคา การ
ลงทุน 
 
 
 
 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 

18 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล
อุตสาหกรรมการคา การลงทุนและ  
โลจสิติกส 
 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 

1 1 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

19 โครงการกอสรางศูนยบรกิาร
ผูประกอบการดานการคา/การ
ทองเที่ยวดานชายแดนจังหวัด
เชียงราย พะเยา นาน 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา นาน 

20 โครงการพัฒนาสินคาของฝาก ของที่
ระลกึ แหลงทองเที่ยว กลุมประเทศ 
GMS ลานนาตะวันออก 

สงเสริมการคา การ
ลงทุน 
 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

21 โครงการเพิม่ศักยภาพแรงงานเพือ่การ
แขงขันกลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน  

22 โครงการสงเสรมิแพรพรรณลานนา
ภูษาลุมนํ้าโขง 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

1 1 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดแพร 

23 โครงการสงเสรมิการลงทุน
อุตสาหกรรมในกลุมภาคเหนือตอนบน 
2 เพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน ป 2558 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและบุคลากรภาค 
อุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสู 
AEC 
 
 

สงเสริมการคา การ
ลงทุน 

1 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2558 2559 2560 2561 

25 โครงการศึกษาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ
พิเศษดานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ 
AEC 
 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 

1 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

26 โครงการพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรม MICE 

การพัฒนา Logistics 
รองรับการเช่ือมโยง 
NSEC ตามกรอบความ
รวมมือ GMS และAEC 
 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

27 โครงการรบัรองและสรางมาตรฐาน
แบนดสินคา “ถ่ินฟา” 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

28 โครงการเช่ือมโยงและสราง
ความสัมพันธทางการคาการลงทุนของ
กลุมจังหวัดกับประเทศคูคาในอาเซียน 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 -กลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 

29 โครงการสงเสรมิศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติกลุมประเทศ GMS 

การเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1 1 50,000,000 50,000,000 - - -กลุมจงัหวัดกลุม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-สํานักงานโยธาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

รวม 447,000,000 447,000,000 397,000,000 437,000,000  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิม่มลูคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
1 โครงการผลิตกระบอืคุณภาพ เพื่อ

การตลาดแบบครบวงจร ย่ังยืน และ
อาหารปลอดภัยสูครัวโลก 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร นาน 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตโค
ขุนถ่ินฟาแบบครบวงจรสูตลาด AEC / 
GMS / BIMSTEC 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร นาน 

3 โครงการพัฒนากลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เปนแหลงผลิตและ
จําหนายสินคาเกษตรคุณภาพ 

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

4 โครงการปลูกไผ เพื่อการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
 
 
 
 

1 1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
5 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร

เศรษฐกจิสินคาเกษตรสําคัญของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ปราดเปรือ่งรายสินคาของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

7 โครงการสงเสรมิและสรางเครือขาย
การเรียนรูของเกษตรกร 
เทคโนโลยีการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง และโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยังยืน 
เพื่อความมั่นคงดานอาหารและ
สงเสริมการทองเที่ยวศูนยภูฟาพฒันา 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
 
 

1 1 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
9 โครงการแปรรปูตอซงัขาวเปนปุย

อินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว 
การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย แพร 

10 โครงการสงเสรมิการบรหิารจัดการ
ตลาดสินคาเกษตรของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1 60,000,000 
 

60,000,000 
 

60,000,000 
 

60,000,000 
 

สนง.เกษตรและ
สหกรณจ.พะเยา 
เชียงราย แพร นาน 
สนง.เกษตรจ.พะเยา 
เชียงราย แพร นาน 
สนง.ปศุสัตวจ.พะเยา 
เชียงราย แพร นาน 
สนง.ประมงจ.พะเยา 
เชียงราย แพร นาน 
สนง.พาณิชยจ.พะเยา 
เชียงราย แพร นาน 

11 โครงการกอสรางซุมประตูสูอาเซียน
และกอสรางอาคารพรอมลานจอดรถ
จําหนายสินคา  OTOP  และสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม  

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -สํานักงานโยธาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
-สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 

12 ศูนยจําหนายสนิคาชุมชนและสินคา 
OTOP กลุมจงัหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 

2 1 20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

กระทรวงพาณิชย 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
13 โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตรกร

ชาวสวนยางพารากลุมจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1 20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

สนง.เกษตร จ.พะเยา 
เชียงราย แพร นาน 
 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต และ
แปรรปูสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาและ
การสงออก 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 สนง.เกษตร จ.
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 
 

15 โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตรกรเพื่อ
เพิ่มมลูคาขาวและขาวโพดเพื่อสราง
รายไดใหเกษตรกรและรองรับ
มาตรการดานการเกษตรภาครัฐ 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 38,600,000 
 

38,800,000 40,00,000 40,200,000 
 
 

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 

16 โครงการสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเกษตรกรในการแปร
รูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการสงออกสู
ประเทศจีนและตะวันออกกลาง 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1 
 

1 
 
 

25,800,000 
 

26,100,000 
 

26,400,000 
 
 

 26,700,000 
       
 

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 
 

17 โครงการสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามโครงการพัฒนาพืช
เศรษฐกจิเพื่อเพิ่มมูลคา(ขาว/ขาวโพด)
เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 
 
 
 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  

1 
 

1 9,500,000 

 
          - 
 

        - 
 

        - 
 

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 
 



 

65 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
18 โครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตขาวของ

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 27,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 -สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน  
-สํานักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
-สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงรายพะเยา 
แพร นาน 

19 โครงการกอสรางโรงงานแปรรูป
ยางพาราเพื่อการสงออก 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 -สํานักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
-สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูป
ยางพาราของเกษตรกรเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมเกษตรและการสงออก 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 
 
 

1 
 
 

24,600,000 24,800,000 25,200,000 25,500,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 

21 โครงการสนับสนุนการผลิตอาหารสัตว
ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายไดให
เกษตรกร 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

1 1 
 
 

        - 17,900,000        18,400,000             - 
    

สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
22 โครงการเครือขายเพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหเกษตรกรและองคกร
เกษตรกรเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน(AC)  

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1 1 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
-สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 
-สํานักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

23 โครงการเสรมิสรางศักยภาพการผลิต
ปลานิลของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 -สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

24 โครงการสงเสรมิการผลิตปาลมนํ้ามัน
ของกลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดพะเยา, 
สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคา
การเกษตร 
(ขาวโพด มันสําปะหลงั ถ่ัวเหลอืง ชา 
กาแฟ) 

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

26 โครงการพัฒนาเกษตรสูความตองการ 
GAP 

สงเสริมการบริหาร
จัดการการตลาดสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
27 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 
การเกษตร 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

28 โครงการเสริมสร างศักยภาพการ
รวมกลุ มอุ ตสาหกรรม  ( Cluster) 
ภาคเหนือตอนบน 2 

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

29 โครงการกอสรางคลังสินคายางพารา 
เพื่อรองรับการเปน HUB ของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2         

การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกรองคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดพะเยา 

30 โครงการสงเสริมการปลูกไผซางหมน การสรางความเขมแข็ง
ใหเกษตรกร องคกร
เกษตรกรและ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 
การเกษตร 
 
 

1 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 -กลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-สํานักงานเกษตร
จังหวัดนาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
31 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิ 

ภาพของสหกรณในการแปรรปูผลผลิต
การเกษตร เพื่อการสงออกสูประเทศ
จีนและตะวันออกกลาง 

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 

32 โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
มูลคา(ขาว/ขาวโพด)เพื่อเพิ่มรายไดให
เกษตรกร          

การเพิม่ผลิตภาพและ
คุณภาพการผลิตสินคา
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

รวม 841,000,000 883,100,000 845,500,000 867,900,000  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพือ่เปนฐานการพฒันาชุมชนอยางย่ังยืน 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ(วารีบําบัด) 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนว
สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

3 โครงการกอสรางพิพิธภัณฑชนเผา
ลานนาตะวันออก 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม 4 
จังหวัด / สํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬา 4 
จังหวัด 

4 โครงการพัฒนาเชียงของสูเมือง
วัฒนธรรมลานนาตะวันออก ประตูสู
ลานนา 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

3 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมแบบครบวงจร 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 
 
 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 

6 โครงการสงเสรมิอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสรางสรรค เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการแขงขัน 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

7 โครงการเมืองวัฒนธรรมสรางสรรค พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

8 โครงการกอสรางซุมประตูวัฒนธรรม
ลานนาตะวันออกสูประเทศไทย 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

9 โครงการพัฒนาความรวมมือและ
เช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

10 โครงการสงเสรมิทองเที่ยวหมูบาน
พลังงานทดแทนวิถีชีวิตชนเผา แบบ
โฮมสเตย 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 
 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 

11 เสนทางการทองเที่ยว 4 จังหวัด เตียว
กองลองกาด 

พัฒนากลุมจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว ทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ 
เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

12 โครงการ Tour of Eastern Lanna พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ และ
การตลาดทองเที่ยว 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร
เชียงราย พะเยา นาน  

13 โครงการจัดต้ังศูนยรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินบน
เสนทางคมนาคมและขนสง 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ตํารวจจงัหวัดนาน 

14 โครงการจัดงาน OTOP ไทยสูอาเซียน พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

15 โครงการ OTOP สานสัมพันธสาม
แผนดิน 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

16 โครงสงเสริม OTOP สรางสรรคสู
สากล 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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17 โครงการสรางศูนยพฒันามาตรฐาน
สินคา OTOP 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

18 โครงการสงเสรมิการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ OTOP 4 Quadran 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

19 โครงการจัด ROAD SHOW OTOP 
ภายในประเทศ 

พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ และ
การตลาดทองเที่ยว 

1 1 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

20 โครงการสงเสรมิและพัฒนาหมูบาน 
OTOP ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

21 โครงการธรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 25,000,000  27,000,000  29,000,000  30,000,000  สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย  
พะเยา  แพร  นาน 

22 โครงการสงเสรมิศาสนาสถานเพื่อการ
ทองเที่ยว 
 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร ศิลปะ 
วัฒนธรรมและเชิง
สุขภาพ 

1 1 20,000,000  23,000,000  25,000,000  27,000,000  สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา  แพร  นาน 
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23 โครงการธรรมไรพรมแดน  
 
 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 17,000,000  18,000,000  19,000,000  20,000,000  สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย  
พะเยา  แพร  นาน 

24 โครงการจัดต้ังศูนยรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรองรบั
ประชาคมอาเซียนบนเสนทาง
คมนาคมและขนสง 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

25,000,000 
 

สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร 
เชียงราย พะเยา นาน 
ตํารวจภูธรจังหวัดนาน 
เชียงราย พะเยา แพร 

25 โครงการปรับปรงุภูมิทัศนเพือ่สงเสรมิ
การทองเที่ยว 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

26 โครงการปรับปรงุโครงสรางพื้นฐาน
ดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

27 โครงการตอยอดพฒันาการทองเที่ยว
ลุมนํ้าโขงกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 14,000,000 15,000,000 16,000,000 17,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

28 โครงการถนนมนตเสนหริมโขง พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
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29 โครงการปรับปรงุและพฒันาแหลง
ทองเที่ยว  

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

30 โครงการอนุรกัษเมอืงเกา นาน – แพร พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และ 
เชิงสุขภาพ 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร นาน 
เชียงราย พะเยา 

31 โครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่ลุมนํ้า 
ตอนรับ AEC 

พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร 
เชียงราย พะเยา นาน 

32 โครงการสงเสรมิวัฒนธรรมชนเผา พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร 
เชียงราย พะเยา นาน 

33 โครงการสบืสานงานศิลปลานนา พัฒนามาตรฐานสินคา
และบริการ และ
บุคลากรทางการ
ทองเที่ยวสูสากล 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพร นาน 
เชียงราย พะเยา 

34 โครงการทองเที่ยวเสนหลานนา พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และ 
เชิงสุขภาพ 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร 
เชียงราย พะเยา นาน 
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35 โครงการสงเสรมิการทองเที่ยวลานนา
ตะวันออกและกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง(GMS) และ AEC 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

36 โครงการพัฒนา สงเสริม เช่ือมโยง
ศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

37 โครงการสงเสรมิพัฒนามาตรฐาน
สินคาและบริการทางการทองเที่ยวให
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

38 โครงการพัฒนาสงเสริมชองทางการจัด
จําหนายสินคาและบริการทางการ
ทองเที่ยว 

พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา  แพร นาน 

39 โครงการพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อ
การทองเที่ยว 
 

พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สํานักงานพฒันาชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

40 โครงการอนุรกัษ วิถีชีวิต เอกลักษณ 
สถาปตยกรรมทองถ่ินกลุมลานนา
ตะวันออก 

-พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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41 โครงการสงเสรมิ พัฒนา ฟนฟู แหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นทีท่ะเลสาบ
เชียงแสน กวานพะเยา อางเกบ็นํ้าแม
ถาง (แพร) แมนํ้าวา (นาน)  เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานเปนแหลงทองเที่ยว
ระดับประเทศ 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 
 
 
 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา  แพร นาน 

42 โครงการสงเสรมิการบรหิารจัดการ
และพัฒนารูปแบบกจิกรรมการ
ทองเที่ยวเฉพาะกลุมเพื่อแกไขปญหา
การทองเที่ยวที่ไมใชฤดูการทองเที่ยว 
(Low Season) 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

43 โครงการกอสรางหอศิลปวัฒนธรรม
ลานนาตะวันออกและจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมกบักลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 

-พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว ทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ 
เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS 

1 1 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย/สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

44 โครงการสงเสรมิการขายดาน   
การทองเที่ยวกลุมจังหวัดลานนา
ตะวันออก 

-พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว ทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ 
เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS 
 

1 1 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
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45 โครงการสงเสรมิศักยภาพผูนําเที่ยว 
และสมัมนาเครือขายศิลปนลานนา
ตะวันออก 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

46 โครงการสงเสรมิการบรหิารจัดการ 
การทองเที่ยวในชุมชนที่มีแหลง
ทองเที่ยวในกลุมจังหวัดลานนา
ตะวันออก 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 
 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

47 โครงการจัดต้ังศูนยสารสนเทศดาน
การทองเที่ยวและการเช่ือมโยง
วัฒนธรรมเพื่อการสงเสริมการตลาด
ลานนาตะวันออกและกลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 

-พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว ทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ 
เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS 

1 1 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

48 โครงการเสรมิสรางความรูทางการ
ทองเที่ยวยุคใหมแกผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

49 โครงการพัฒนาศักยภาพดานความรู 
ทักษะ และทัศนคติในการทํางาน ของ
แรงงานทกุประเภททั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การทองเที่ยว และ
บริการ โดยเช่ือมโยงกบัประเทศกลุม 
GMS และกลุมอาเซียน เพือ่รองรบั 
AEC 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 
 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 
-สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติเชียง
แสน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 

50 โครงการเช่ือมโยงการคา การลงทุน 
การทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และกลุมประเทศ GMS / 
AEC  

-พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว ทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ 
เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS 

1 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

51 โครงการจัดทําฐานขอมูลและ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 กับ กลุมประเทศ 
GMS 
 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

52 โครงการสมัมนาสื่อมวลชน
ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
บริการ/การทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

-พัฒนาการ
ประชาสมัพันธและ
การตลาดทองเที่ยว 
 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -สํานักบรหิาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

53 โครงการพัฒนาแหลงสินคาบริการการ
ทองเที่ยวกลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สู AEC 

-พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว ทางบก ทาง
นํ้า ทางอากาศ 
เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน GMS 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -สํานักบรหิาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

54 โครงการจัดทําแผนการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -สํานักบรหิาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 

55 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงราย G Network 
Marketing : Chiang rai Model 

-พัฒนามาตรฐานการ
บริการ และบุคลากร
การทองเที่ยวสูสากล 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัด
เชียงราย 

56 โครงการกอสรางศูนยบรกิาร
นักทองเที่ยวกลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  
 

-พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 30,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร 
 
 

57 โครงการสงเสรมิการขายและพฒันา
ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ลานนาตะวันออก 

-พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดแพร 
เชียงราย พะเยา นาน 

58 โครงการสงเสรมิการประชาสัมพันธ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

-พัฒนาการ
ประชาสมัพันธและ
การตลาดทองเที่ยว 
 
 
 
 

1 1 12,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
จังหวัดนาน เชียงราย 
พะเยา แพร 

59 โครงการพัฒนาสงเสริมและเช่ือมโยง
ศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออกและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาสงเสริมตอ
ยอด 6 เวียง 

-พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนาน เชียงราย 
พะเยา แพร 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 
2558 2559 2560 2561 

60 โครงการศึกษาเสนทางวิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาวัฒนธรรมไทลื้อ 

-พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ 

1 1 6,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร นาน 

61 โครงการตามรอยเสนทางอาหาร
ลานนาตะวันออก 

-พัฒนาการ
ประชาสมัพันธและ
การตลาดทองเที่ยว 
 

1 1 4,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจงัหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร นาน 

รวม 1,520,000,000 1,550,000,000 1,556,000,000 1,561,000,000  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมสีวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
1  โครงการถ่ินฟาเขียว(North 2 

Green) 
รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

2 โครงการสรางเครือขายชุมชนและ
ประเทศเพื่อนบาน เพือ่รบัมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1 3 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร 
นาน 

3 โครงการเสรมิสรางความรูการลด
มลพิษทางอากาศแกประชาชน กลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผานสื่อ
ประชาสมัพันธ 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย นาน
แพร พะเยา 

4 โครงการฟนฟูและพฒันาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในกลุมจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการเพื่อ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใชเทคโนโลยี GIS 
MIS 

1 3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13,15 

5 โครงการจัดทําหมูบานพลังงาน
ทดแทนวิถีชนเผา เพื่อลดการทําลาย
สิ่งแวดลอม 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
 

3 3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อําเภอเชียงของ
(ปกครอง) 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
6 โครงการสรางวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนถนนแบบครบวงจรเพื่อ
รองรับ AEC 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1 3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแพร พะเยา 

7 โครงการศูนยเรียนรูดานสาธารณภัยใน
สถานที่ทองเที่ยว 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1 3 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแพร พะเยา 

8 โครงการเพิม่ศักยภาพในการแกไข
ปญหาหมอกควัน 
และไฟปาขามแดนในกลุมอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง (GMS) 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 16,712,000 
 

16,712,000 16,712,000 16,712,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 15 
(เชียงราย) 
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที1่3 (แพร) 
สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ 2 (เชียงราย) 
สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ 13 สาขาแพร 

9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บรหิารจัดการปาชุมชนเพื่อประโยชน
สูงสุดแกชุมชนพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1 3 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

10 โครงการปองกันแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาในพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
 

1 3 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจงัหวัด
เชียงราย ,พะเยา, แพร 
, นาน 



 

83 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พัฒนาระบบการ
บริการจัดการเพื่อ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใชเทคโนโลยี GIS , 
MIS 
 

1 3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจงัหวัด
เชียงราย ,พะเยา, แพร 
, นาน รวมกับ
สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 2 และ 3 

12 โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
 
 

1 3 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย , 
พะเยา , แพร , นาน  
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 

13 โครงการแกไขปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กลุมปา   
ภูคา  แมยม  และลุมปาศรีลานนา  
ขุนตาล 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร  นาน 

14 โครงการบรูณาการปองกันและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมจังหวัดเชียงราย ,
พะเยา, แพร , นาน 

15 โครงการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
 

1 3 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจงัหวัด
เชียงราย ,พะเยา, แพร 
, นาน 



 

84 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
16 โครงการถ่ินฟาสดใสไรหมอกควัน รักษาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย , 
พะเยา , แพร , นาน 

17 โครงการบริหารการจัดการระบบ
ปองกันและแกไขปญหาอทุกภัยนํ้าปา
ไหลหลากและดินถลมและปญหาสา
ธารณภัยกลุมภาคเหนือตอนบน 2 

พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการเพื่อ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใชเทคโนโลยี GIS , 
MIS 

1 3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย  4 
จังหวัด 

18 โครงการบรูณาการปองกันแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาในพื้นทีก่ลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 -สํานักบรหิารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 
-สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

19 โครงการสงเสรมิการอนุรักษระบบ
นิเวศนตนนํ้าโดยชุมชนมีสวนรวม 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
 

1 3 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 สนง.ทสจ.เชียงราย ,
พะเยา, แพร , นาน 

20 โครงการฝกอบรมเยาวชนเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันโดยชุมชนมสีวนรวม 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
 

1 3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 



 

85 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
21 โครงการศูนยเรียนรูและเตรียมความ

พรอมในการปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมในพื้นทีเ่สี่ยงภัยกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ระดับหมูบาน/
ชุมชน 

พัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

1 3 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

22 โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อบรหิาร
จัดการและปองกันพรอมแกไขปญหา
อุทกภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมในกลุมจงัหวัดภาคเหนือ    
ตอนบน 2 

พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการเพื่อ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใชเทคโนโลยี GIS , 
MIS 

1 3 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

23 โครงการเพิม่ศักยภาพอาสาสมัคร/ผูนํา
ชุมชนใหความชวยเหลือผูประสบภัย
สาธารณภัย 

สรางภาคีและสงเสรมิ
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

1 3 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

24 โครงการเพิม่ศักยภาพการปองกันภัย
จากไฟปาในพื้นที่ตนนํ้าลําธาร กลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
 
 

1 3 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 15 

25 โครงการอนุรกัษและฟนฟูระบบนิเวศ
ตนนํ้าปองกันภัยจากธรรมชาติ โดย
การมสีวนรวมในพื้นทีก่ลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 15 



 

86 

ลํา 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ แหลง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

2558 2559 2560 2561 
26 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษเพือ่การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศและสงเสรมิ
ศักยภาพการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 12,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักงานทรัพยา กร
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

27 โครงการฟนฟูพื้นที่ปลูกไมเศรษฐกจิ
และไผในพื้นทีป่าเสื่อมโทรมพื้นทีก่ลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

28 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 13 
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 15 

29 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าดวย
พลังงานไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

1 3 15,570,000 15,532,000 11,508,000 11,966,000 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร นาน 

รวม 374,282,000 382,244,000 378,220,000 378,678,000  
 


