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สรุปงบหน้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) ปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) 
 
 

ล า 
ดับที่ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

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

การลงทุน และโลจิสติกส๑เชื่อมอนุภูมิภาคลุํม
น้้าโขงและเตรียมพร๎อมรับความรํวมมือ
ประชาคมอาเซียน 

32 82,500,000 56,000,000 590,000,000 437,000,000 1,728,000,000 

2. การสร๎างความเข๎มแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

34 90,700,000 73,020,700 940,500,000 847,900,000 3,437,500,000 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนา
สังคม การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชน
อยํางยั่งยืน 

64 121,000,000 123,806,000 1,659,000,000 1,596,000,000 6,187,000,000 

4. ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและพลังงาน
โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนสูํการเป็นกลุํม
จังหวัดสีเขียว 

32 68,800,000 102,849,300 650,420,000 378,678,000 1,513,424,000 

รวมงบกลุ่มจังหวัด 201 92,338,572,260 92,749,634,260 93,544,010,260 93,821,868,260 372,454,085,040 
 

 
 
 
 



 

48 

โครงการสนับสนุน (Function) 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

1 โครงการปรับปรุงความลาดชัน
เส๎นทาง หมายเลข 1091 ตอน  
ปงสนุก – นําน ระหวําง กม.
69+000 – กม.126+927 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

2 โครงการกํอสร๎างโรงงานแปรรูป
ยางพาราเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎
เกษตรกร กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

2 6 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กรมสํงเสริม
สหกรณ๑ 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑เพ่ือ
สํงเสริมการทํองเที่ยว – ผาตั้ง 

พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

2 6 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมอุทยาน
แหํงชาติสัตว๑ปุา
และพันธุ๑พืช 

4 โครงการตูร๑ เดอ ล๎านนาตะวันออก 
: ขยายผลโครงขํายการทํองเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2           

พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

2 6 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

5 โครงการการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย๑
วัฒนธรรมวิถีชนเผําในพ้ืนที่กลุํม
ล๎านนาตะวันออกแบบครบวงจร 
ให๎เป็น หอวัฒนธรรมนิทัศน๑วิถีชน
เผําเมืองเชียงของ (ประตูสูํ 5 เวียง) 

พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 
 

2 6 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 กรมการปกครอง 

6 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว
หมูํบ๎านพลังงานทดแทนวิถีชีวิตชน
เผําแบบโฮมสเตย๑ 

พัฒนาคุรคําความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ทํองถิ่น 

2 6 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กรมการปกครอง 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559  2560 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ สถานี
เพาะเลี้ยงสัตว๑ปุาแมํลาว เพื่อ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปะ 
วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

2 6 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กรมอุทยาน
แหํงชาติสัตว๑ปุา
และพันธุ๑พืช 

8 โครงการพัฒนาเส๎นทางคมนาคม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด๎านการค๎า  
การลงทุน 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 228,700,000 228,700,000 228,700,000 228,700,000 กรมทางหลวง
ชนบท 

9 โครงการเชื่อมโยงเครือขําย
ออนไลน๑ด๎านการจัดการภัยพิบัติทุก
ระดับของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 20,030,260 20,030,260 20,030,260 20,030,260 กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10 โครงการจัดงานรํมบินและ
จักรยานยนต๑นานาชาติ       
Chiangrai International 
Air & Bik festival 

พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า 
ทางอากาศ เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน GMS 

2 6 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กรมการทํองเที่ยว 

11 โครงการพัฒนาถนนเพ่ือรองรับ
เส๎นทาง R3A สายแยก ทล.1020 – 
ทล.1029 ชํวง บ.รํองรอว อ.เทิง จ.
เชียงราย – บ.รํองหาด อ.จุน      
จ.พะเยา 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 44,000,000 300,000,000 700,000,000 700,000,000 กรมทางหลวง
ชนบท 

12 โครงการทางหลวงเชื่อมโยงนําน-
ดํานชายแดนไทยลาว (บ๎านห๎วย
โก๐น) AH 13 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 แขวงการทางนํานที่ 
2 
กรมทางหลวง 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559  2560 

13 โครงการกํอสร๎างเส๎นทางรถไฟ เดํน
ชัย – เชียงราย – เชียงของ 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 ฝุายโครงการพิเศษ
และการกํอสร๎าง 
การรถไฟแหํง
ประเทศไทย 

14 โครงการทางดํวนเชียงใหมํ – 
เชียงราย ระยะทาง 150 กิโลเมตร 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

15 โครงการกํอสร๎างศูนย๑เปลี่ยน
ถํายรูปแบบการขนสํงสินค๎า     
เชียงของ จังหวัดเชียงราย / 
เดํนชัย จังหวัดแพรํ 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC  

2 1 2,600,600,000 2,600,600,000 2,600,600,000 2,600,600,000 -ส้านักนโยบายและ
แผนการขนสํงและ
จราจร  
-กระทรวงคมนาคม 

16 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เชียงของ โดยแบํงออกเป็นสอง
พ้ืนที่หลักคือ พ้ืนที่ของสถานีขนสํง
และกระจายสินค๎า (102 ไรํ) และ
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม (3,130 ไรํ) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 การนิคม
อุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย 

17 โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                  
(อ้าเภอแมํสาย อ้าเภอเชียงแสน 
และอ้าเภอเชียงของ) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -ส้านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
-กระทรวงพาณิชย๑ 
-กระทรวงการคลัง 

18 โครงการกํอสร๎างทางหลวง   ขนาด 
4 ชํองจราจร ทางหลวงแนวใหมํ
เลี่ยงเมืองเชียงราย (ถนนวงแหวน
ตะวันตก) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 -กรมทางหลวง 
-กรมกระทรวง
คมนาคม 
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ล า 
ดับ 

โครงการ 
 

กลยุทธ์ 
 

แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

19 โครงการทางหลวงเชื่อมโยงนําน – 
ดํานชายแดนไทย – ลาว (บ๎านห๎วย
โก๐น) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 1,524,000,000 1,524,000,000 1,524,000,000 1,524,000,000 แขวงการทางนํานที่ 
2 

20 โครงการกํอสร๎างถนนสาย จ3 ตอน
ที่ 4 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 325,000,000 325,000,000 325,000,000 325,000,000 กรมทางหลวง
ชนบท 

21 โครงการสร๎างความสัมพันธ๑ทาง
การค๎าการลงทุนของกลุํมจังหวัด
กับประเทศคูํค๎า 

การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขัน 
 

2 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กระทรวง
ตํางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย๑ 
กระทรวงมหาดไทย 

22 โครงการสํงเสริมการลงทุนใน
ประเทศเพ่ือนบ๎าน 

การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขัน 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการค๎า
ตํางประเทศ ก.
พาณิชย๑ 

23 โครงการน้าผู๎ประกอบการในกลุํม
จังหวัดเข๎ารํวมงานแสดงและ
จ้าหนํายสินค๎าในตํางประเทศ 

สํงเสริมการค๎าการลงทุน 
 
 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการค๎า
ตํางประเทศ  
กระทรวงพาณิชย๑ 

24 โครงการจัดตั้งศูนย๑กระจายสินค๎า 
(ICD) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กรมการขนสํงทาง
บก 
 

25 โครงการสนับสนุนการขนสํงสินค๎า 
(Logistic) ด๎วยระบบรางรถไฟ 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กระทรวงคมนาคม 
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ล า 
ดับ 

โครงการ 
 

กลยุทธ์ 
 

แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

26 โครงการขํายทางหลวงเชื่อมโยง
พะเยา – นําน 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

27 โครงการกํอสร๎างถนนเลียบ
ชายแดนจังหวัด เชียงราย – พะเยา 
– นําน 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

28 โครงการเรํงรัดขยายทางสาย
ประธานให๎เป็น 4 ชํองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 103 ตอน ร๎อง
กวาง-แมํตีบ กม. 32+000 ตอน 2 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC  

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

29 โครงการเรํงรัดขยายทางสาย
ประธานให๎เป็น 4 ชํองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 103 ตอน ร๎อง
กวาง-แมํตีบ กม.32+00-กม.
64+345 ตอน 3 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

30 โครงการกํอสร๎างทางเลี่ยงเมือง 
กม.0+000-กม.6+000 
(บริเวณ อ.ร๎องกวาง) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวงเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1023 ตอน แพรํ-
แยกแมํแขมและแยกแมํแขม-วังชิ้น 
กม.40+00-กม.70+000 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 กรมทางหลวง 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวงเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1124 ตอน ทําผา-
วังชิ้น กม.16+707 – กม.52+327 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวงเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1023 ตอน  
แพรํ-แยกแมํแขม กม.4+000 –  
กม.36+566 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC  

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

34 โครงการเรํงรัดขยายทางสาย
ประธานให๎เป็น 4 ชํองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ 
– ปางมะโอ กม.381 + 513 – กม.
420+066 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 345,000,000 345,000,000 345,000,000 345,000,000 กรมทางหลวง 

35 โครงการเรํงรัดขยายทางสาย
ประธานให๎เป็น 4 ชํองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้้า
เขียว-ปางเคาะ กม.370+063 – 
กม.381+513 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

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

36 โครงการเรํงรัดขยายทางสาย
ประธานให๎เป็น 4 ชํองจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 101 ตอน ต้าหนัก
ธรรม – ห๎วยเก็ต กม.290+299 – 
กม.332+899 
 
 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 กรมทางหลวง 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

37 โครงการพัฒนาถนนตารมผังเมือง
รวมสาย จ1 จ2 ผังเมืองรวม 
พะเยา และสาย ค ผังเมือง        
รวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา         
จ.พะเยา 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 15,000,000 80,000,000 400,000,000 400,000,000 กรมทางหลวง
ชนบท 

38 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก ลุํ ม จั ง ห วั ด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ให๎เป็นแหลํง
ผลิตและจ้าหนํายสินค๎าเกษตร
คุณภาพ 

การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

2 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กรมการค๎าภายใน 
กรมวิชาการเกษตร 

39 โครงการจัดท้าฐานข๎อมูล สื่อการ
ประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํข๎อมูล
ทางการทํองเที่ยว 

พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ 
และการตลาดทํองเที่ยว 
 

2 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 กรมการทํองเที่ยว 

40 โครงการศูนย๑ข๎อมูลนักทํองเที่ยวริม
ทางหลวง 

พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ 
และการตลาดทํองเที่ยว 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการทํองเที่ยว 

41 โครงการบูรณะเส๎นทางเข๎าสูํแหลํง
ทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 

พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

2 1 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 แขวงการทาง
เชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

42 โครงการพัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวสูํมาตรฐานสากลและ
เชื่อมโยง GMS 

พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมการทํองเที่ยว 

43 โครงการพัฒนาการทํองเที่ยวกลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน (Lanna 
Tourism)  
 
 

พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

2 1 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 กรมการทํองเที่ยว 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

44 โครงการจัดการไฟปุาและหมอก
ควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

2 3 500,000 500,000 500,000 500,000 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

45 โครงการสนับสนุนและเสริมสร๎าง
สมรรถณะให๎กับองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จากชุมชน 

สร๎างภาคีและสํงเสริมชุมชน
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

2 3 200,000 200,000 200,000 200,000 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

46 โครงการขยายเครือขํายอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 18 อ้าเภอ 

สร๎างภาคีและสํงเสริมชุมชน
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

2 3 300,000 300,000 300,000 300,000 กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

47 โครงการขุดลอกและอนุรักษ๑ฟ้ืนฟู
แหลํงน้้าหนองหลวง อ้าเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย ระยะที่2 

รักษาฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

2 3 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

48 โครงการทางหลวงหมายเลข 120 
ตอน พะเยา – ปากบอก ระหวําง 
กม.0+000 – กม.22+200 ตั้งแตํ
บ๎านเกษตรสุข ต.แมํกา ถึงบ๎านสัน
ปุาสัก ต.นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 
จะท้าการขยายเส๎นทางจาก 2 ชํอง
เป็น 4 ชํองจราจร ระยะทางรวม 
22.200 กม. 
 
 
 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 770,000,000 770,000,000 770,000,000 770,000,000 แขวงการทาง
พะเยา 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

49 โครงการปฏิบัติการบินปกปูอง
คุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการ 

รักษาฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

2 3 960,000 960,000 960,000 960,000 กรมอุทยาน
แหํงชาติ สัตว๑ปุา
และพันธุ๑พืชส้านัก
การบินอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ 

50 โครงการทางหลวงหมายเลข 1021 
ตอน แมํต่้า-บ๎านใหมํ-น้้าแวน-สะ
แลํง ระหวําง กม.12+00-กม.
72+000 ตั้งแตํบ๎านดอกค้าใต๎ ต.
ดอนศรีขุน อ.ดอกค้าใต๎ ถึงบ๎านมาง 
ต.หยํวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา จะท้า
การขยายเส๎นทางจาก 2 ชํอง
จราจรเป็น 4 ชํองจราจร  

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตาม
กรอบความรํวมมือ GMS และ 
AEC 

2 6 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 แขวงการทาง
พะเยา 

รวม 89,156,290,260 89,487,290,260 90,367,290,260 90,577,290,260  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิสติกส๑เชื่อมอนุภูมิภาคลุํมน้้าโขงและเตรียมพร๎อมรับความรํวมมือประชาคมอาเซียน 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

1 โครงการ ROAD SHOW สินค๎า     ปศุสัตว๑
และเกษตรปลอดภัยในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เพือ่การประชาสมัพันธ๑และ
จ้าหนํายสูตํลาด AEC / GMS / BIMSTEC 

การเพิ่มขีดความสามรถในการ
แขํงขัน 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานปศุสตัว๑พะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 

2 โครงการจดัสมัมนาหอการค๎า 4 จังหวัดและ
สัมมนารํวมกับหอการค๎าจาก พมาํ ลาว จีน 
(สิบสองปันนา) 

การเพิม่ขีดความสามรถในการ
แขํงขัน 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

3 โครงการ Brother Chamber Of 
Commerce (หอการค๎าเชียงราย + 
หอการค๎าสิบสองปันนา) 

การเพิ่มขีดความสามรถในการ
แขํงขัน 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

4 โครงการเสรมิสร๎างศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน 

การเพิ่มขีดความสามรถในการ
แขํงขัน 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

5 โครงการบริหารศูนย๑ประชุมและแสดงสินค๎า
นานาชาติกลุํมประเทศ GMS/AEC 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   50,000,000 50,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

6 โครงการจดังานแสดงและจ้าหนํายสินค๎าใน
กลุํมจังหวัด/กลุมํประเทศ GMS และ AC 
 
 

สํงเสริมการค๎าการลงทุน 
 

1 1 18,500,000  33,000,000 45,000,000 -กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

7 โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎ประกอบการการ
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันใน
ประชาคมอาเซียน 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 
 

1 1   10,000,000 30,000,000 -กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

8 โครงการฝึกอบรมภาคเอกชน บุคลากร 
แรงงานสนับสนุนความรํวมมือทางการค๎า

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

การลงทุน ตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจ
(ครอบคลุมผู๎ให๎บริการแรงงานและเจ๎าหน๎าที่    
ของรัฐ) 

 
 
 

นําน 

9 โครงการศูนย๑ประสานการบริหารจัดการ
เชื่อมโยงแนวเส๎นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
เหนือ-ใต๎ (North-South Economic 
Corridor) ตามกรอบความรํวมมือกลุํม
ประเทศ อนุภมูิภาคลุํมน้้าโขง (GMS) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 
 
 

1 1   8,000,000 8,000,000 ส้านักบริหารยุทธศาสตร๑
กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

10 โครงการพัฒนามาตรฐานสินค๎าการค๎า  การ
สํงออก  และน้าเข๎าของกลุํมประเทศ  GMS  
เพื่อรองรับ  AEC 

สํงเสริมการค๎าการลงทุน 
 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

11 โครงการสํงเสริมการค๎า  การลงทุนของ
ภาคเอกชนและนักลงทุนตํางประเทศ  GMS  
เพื่อแขํงขันใน  AEC 

สํงเสริมการค๎าการลงทุน 
 
 

1 1   30,000,000 30,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

12 โครงการจดัท้าแนวทางและมาตรการแก๎ไข
ปัญหาประชากรแฝงอยํางยั่งยืนในเมือง
ศูนย๑กลางและเมืองชายแดน 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

13 งบบริหารจดัการ (โครงการสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของส้านักบริหารยุทธศาสตร๑กลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 5   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

14 โครงการพัฒนาบทบาทความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจท๎องถิ่นระหวํางกลุมํชายแดนไทย
และกลุมํประเทศภมูิภาค 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

15 โครงการจดังานแสดงและจ้าหนํายสินค๎า 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการค๎ากลุมํ
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

สํงเสริมการค๎าการลงทุน 
 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพรํ 
นําน 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ 
การค๎าชายแดนกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  

เพิ่มขดีความสามารถในการ
แขํงขัน 
 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักบริหารยุทธศาสตร๑
กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

(กรอ.กลุํมจังหวัด) 
17 โครงการพัฒน หัตถอุตสาหกรรมเชิง

สร๎างสรรค๑ 
สํงเสริมการค๎า การลงทุน 
 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

18 โครงการจดัท้าระบบฐานข๎อมูลอตุสาหกรรม
การค๎า การลงทุนและ  โลจิสติกส๑ 
 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1   8,000,000 8,000,000 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

19 โครงการกํอสร๎างศูนย๑บริการผู๎ประกอบการ
ด๎านการค๎า/การทํองเที่ยวดาํนชายแดน
จังหวัดเชียงราย พะเยา นําน 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1   30,000,000 30,000,000 ส้านักงานจังหวัดเชียงราย 
พะเยา นําน 

20 โครงการพัฒนาสินค๎าของฝาก ของที่ระลึก 
แหลํงทํองเที่ยว กลุํมประเทศ GMS ล๎านนา
ตะวันออก 

สํงเสริมการค๎า การลงทุน 
 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

21 โครงการเพิม่ศักยภาพแรงงานเพื่อการ
แขํงขันกลุํมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านกังานแรงงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน  

22 โครงการสํงเสริมแพรพรรณล๎านนาภูษาลุํม
น้้าโขง 

เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   13,000,000 13,000,000 ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
แพรํ 

23 โครงการสํงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมใน
กลุํมภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการและ
บุคลากรภาค อุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความ
พร๎อมสู ํAEC 

สํงเสริมการค๎า การลงทุน 1 1 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

25 โครงการศึกษาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษด๎าน
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ AEC 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1   4,000,000 4,000,000 ส้านกังานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

26 โครงการพัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรม 
MICE 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ

1 1   20,000,000 20,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
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ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่ง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

ความรํวมมือ GMS และAEC 
27 โครงการรับรองและสร๎างมาตรฐานแบนด๑

สนิค๎า “ถิ่นฟูา” 
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   10,000,000 10,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

28 โครงการเช่ือมโยงและสรา๎งความสัมพันธ๑
ทางการค๎าการลงทุนของกลุํมจังหวัดกับ
ประเทศคูํคา๎ในอาเซียน 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1 10,000,000  30,000,000 30,000,000 -กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย 

29 โครงการสํงเสริมศักยภาพโครงสรา๎งพื้นฐาน
ศูนย๑ประชุมและแสดงสินคา๎นานาชาติกลุํม
ประเทศ GMS 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1 50,000,000  60,000,000 - -กลุํมจังหวัดกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
-ส้านักงานโยธาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

30 โครงการสํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนเช่ือมโยงประเทศในกลุมํอาเซียน
และจีน 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1  52,000,000   -กลุํมจังหวัดกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

31 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร และ 
SME ในการแขํงขันในประชาคมอาเซียน 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

1 1   65,000,000  -ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน  
-ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นาํน 

32 โครงการจดัตั้งศูนย๑ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
บริการโลจสิติกส๑และ supply chain กลุํม
ล๎านนาตะวันออก 

การพัฒนา Logistics รองรับ
การเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบ
ความรํวมมือ GMS และAEC 

1 1   60,000,000  ส้านักบริหารยุทธศาสตร๑
กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

รวม 82,500,000 56,000,000 560,000,000 437,000,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเข๎มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 

ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 โครงการผลติกระบือคณุภาพ เพื่อการตลาด

แบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสูํ
ครัวโลก 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1   40,000,000 40,000,000 ส้านักงานปศุสตัว๑จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพรํ 
นําน 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโคขุนถ่ิน
ฟูาแบบครบวงจรสูํตลาด AEC / 
GMS / BIMSTEC 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   30,000,000 30,000,000 ส้านักงานปศุสตัว๑จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพรํ 
นําน 

3 โครงการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นแหลํงผลิตและจ้าหนํายสินค๎า
เกษตรคณุภาพ 

สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

4 โครงการปลูกไผํ เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   40,000,000 40,000,000 ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

5 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สินค๎าเกษตรส้าคัญของกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   25,000,000 25,000,000 ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ๑จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ปราดเปรื่องรายสินค๎าของกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   25,000,000 25,000,000 ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ๑จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

7 โครงการสํงเสริมและสร๎างเครือขํายการ
เรียนรู๎ของเกษตรกร เทคโนโลยีการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดา้ร ิ

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   60,000,000 60,000,000 ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยังยืน เพื่อความ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ 1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานเกษตรและ
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
มั่นคงด๎านอาหารและสํงเสริมการทํองเที่ยว
ศูนย๑ภูฟูาพัฒนา 

เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

สหกรณ๑จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

9 โครงการแปรรูปตอซังข๎าวเป็นปุ๋ยอินทรีย๑
เพื่อเพิ่มผลผลิตข๎าว 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย แพร ํ

10 โครงการสํงเสริมการบริหารจัดการตลาด
สินค๎าเกษตรของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1   60,000,000 
 

60,000,000 
 

สนง.เกษตรและสหกรณ๑จ.
พะเยา เชียงราย แพรํ 
นําน 
สนง.เกษตรจ.พะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 
สนง.ปศุสัตว๑จ.พะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 
สนง.ประมงจ.พะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 
สนง.พาณิชย๑จ.พะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 

11 โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตูสูํอาเซียนและ
กํอสร๎างอาคารพร๎อมลานจอดรถจา้หนําย
สินค๎า  OTOP  และสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม  

สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1   10,000,000 10,000,000 -ส้านักงานโยธาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
-ส้านักงานพาณิชย๑จังหวัด
เชียงราย 

12 ศูนย๑จ้าหนํายสินค๎าชุมชนและสินค๎า OTOP 
กลุํมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

2 1   20,000,000 
 

20,000,000 
 

กระทรวงพาณิชย๑ 
 

13 โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตรกรชาวสวน
ยางพารากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1   20,000,000 
 

20,000,000 
 

สนง.เกษตร จ.พะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
14 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติ และแปร

รูปสินค๎าเกษตรเพื่อเพ่ิมมลูคําและการ
สํงออก 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

1 1   60,000,000 60,000,000 สนง.เกษตร จ.เชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

15 โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตรกรเพือ่เพิ่ม
มูลคําข๎าวและข๎าวโพดเพื่อสร๎างรายได๎ให๎
เกษตรกรและรองรับมาตรการด๎าน
การเกษตรภาครัฐ 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1   40,00,000 40,200,000 
 
 

ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 

16 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
เพื่อการสํงออกสูํประเทศจีนและตะวันออก
กลาง 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 
 

1 
 
 

  26,400,000 
 
 

 26,700,000 
        
 

ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 
 

17 โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลคํา
(ข๎าว/ข๎าวโพด)เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎เกษตรกร     
 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  

1 
 

1 20,000,000 
 

30,100,000 
 

        - 
 

        - 
 

ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 
 

18 โครงการเพิม่คุณภาพการผลติข๎าวของกลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 25,000,000  66,000,000 60,000,000 -ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ๑จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน  
 

19 โครงการกํอสร๎างโรงงานแปรรูปยางพารา
เพื่อการสํงออก 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   20,000,000 30,000,000 -ส้านักงานเกษตร จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 
-ส้านักงานสหกรณ๑ 
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

20 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูป
ยางพาราของเกษตรกรเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรและการสํงออก 
 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 
 
 

1 
 
 

  25,200,000 25,500,000 ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
21 โครงการสนับสนุนการผลิตอาหารสัตว๑ของ

เกษตรกรเพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎เกษตรกร 
การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 
 
 

    18,400,000              - 
    

ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 

22 โครงการเครือขํายเพื่อเสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เกษตรกรและองค๑กรเกษตรกร
เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
(AC)  

สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

1 1   10,000,000 10,000,000 -ส้านักงานสหกรณ๑ 
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
-ส้านักงานเกษตรและ
สหกรณ๑จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 
-ส้านักงานเกษตร จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

23 โครงการเสรมิสร๎างศักยภาพการผลิตปลานิล
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1  8,071,000 22,000,000 22,000,000 -ส้านักงานประมงจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

24 โครงการสํงเสริมการผลิตปาล๑มน้้ามันของ
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1   65,000,000 65,000,000 ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
พะเยา, ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

25 โครงการพัฒนาคณุภาพสินค๎าการเกษตร 
(ข๎าวโพด มันส้าปะหลัง ถ่ัวเหลือง ชา 
กาแฟ) 

สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1   53,000,000 20,000,000 ส้านักงานจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

26 โครงการพัฒนาเกษตรสูํความต๎องการ GAP สํงเสริมการบริหารจัดการ
การตลาดสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1   8,000,000 8,000,000 ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

27 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม 
การเกษตร 
 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
28 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการรวมกลุํม

อุตสาหกรรม (Cluster) ภาคเหนือตอนบน 
2 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   6,000,000 6,000,000 ส้านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

29 โครงการกํอสร๎างคลังสินค๎ายางพารา เพื่อ
รองรับการเป็น HUB ของกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2         

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกรองค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร 

1 1   40,000,000 40,000,000 ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
พะเยา 

30 โครงการสํงเสริมการปลูกไผํซางหมํน การสร๎างความเข๎มแข็งให๎
เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม 
การเกษตร 

1 1   2,500,000 2,500,000 -กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
-ส้านักงานเกษตรจังหวดั
นําน 

31 โครงการผลติโคเนื้อคณุภาพ เพื่อการตลาด
แบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสูํ
ครัวโลกในเขตภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 23,700,000  70,000,000  ส้านักงานปศุสตัว๑จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพรํ 
นําน 

32 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติและแปร
รูปล้าไย ลิ้นจี่ เพื่อเพ่ิมมลูคํา 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1  22,950,000   ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 

33 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ของสหกรณ๑ในการแปรรูปผลผลติการเกษตร 
เพื่อการสํงออกสูํประเทศจีนและตะวันออก
กลาง 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1 22,000,000 11,899,700 22,000,000 22,000,000 ส้านักงานสหกรณ๑จังหวัด
เชียงราย 

34 โครงการรณรงค๑การผลิตพืชอาหารปลอดภัย
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

การเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพ
การผลิตสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 1   16,000,000  ส้านักงานเกษตรจังหวัด
นําน เชียงราย พะเยา 
แพรํ 

รวม 90,700,000 73,020,700 940,500,000 847,900,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน 
 

ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพ(วารีบ้าบดั) 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   25,000,000 25,000,000 ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

2 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวสุขภาพดี
วิถีธรรมชาต ิ

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

3 โครงการกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑ชนเผําล๎านนา
ตะวันออก 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   250,000,000 250,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม 4 
จังหวัด / ส้านักงาน
ทํองเทีย่วและกีฬา 4 
จังหวัด 

4 โครงการพัฒนาเชียงของสูํเมืองวัฒนธรรม
ล๎านนาตะวันออก ประตสููํล๎านนา 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

3 1   50,000,000 50,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแบบ
ครบวงจร 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
 
 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

6 โครงการสํงเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร๎างสรรค๑ เพื่อเพิม่ศักยภาพในการแขํงขัน 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

7 โครงการเมืองวัฒนธรรมสร๎างสรรค๑ พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

8 โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตูวัฒนธรรมล๎านนา
ตะวันออกสูํประเทศไทย 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   10,000,000 10,000,000 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชยีงราย พะเยา แพรํ 
นําน 
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9 โครงการพัฒนาความรํวมมือและเช่ือมโยง
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   40,000,000 40,000,000 สภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

10 โครงการสํงเสริมทํองเที่ยวหมูํบ๎านพลังงาน
ทดแทนวิถีชีวิตชนเผํา แบบโฮมสเตย๑ 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

11 เส๎นทางการทํองเที่ยว 4 จังหวัด เตียวกอง
ลํองกาด 

พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน GMS 

1 1   30,000,000 30,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

12 โครงการ Tour of Eastern Lanna พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ และ
การตลาดทํองเที่ยว 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ
เชียงราย พะเยา นําน  

13 โครงการจดัตั้งศูนย๑รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินบนเส๎นทางคมนาคมและ
ขนสํง 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   20,000,000 20,000,000 ต้ารวจจังหวัดนาํน 

14 โครงการจดังาน OTOP ไทยสูํอาเซียน พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   11,000,000 11,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

15 โครงการ OTOP สานสมัพันธ๑สามแผํนดิน พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   17,000,000 17,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

16 โครงสํงเสริม OTOP สร๎างสรรค๑สูสํากล พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   13,000,000 13,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

17 โครงการสร๎างศูนย๑พัฒนามาตรฐานสินค๎า 
OTOP 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
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18 โครงการสํงเสริมการยกระดับคณุภาพ
ผลิตภณัฑ๑ OTOP 4 Quadran 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   17,000,000 17,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

19 โครงการจดั ROAD SHOW OTOP 
ภายในประเทศ 

พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ และ
การตลาดทํองเที่ยว 

1 1   22,000,000 22,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

20 โครงการสํงเสริมและพัฒนาหมูํบา๎น OTOP 
ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

21 โครงการธรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   29,000,000  30,000,000  ส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เชียงราย  พะเยา  แพรํ  
นําน 

22 โครงการสํงเสริมศาสนาสถานเพ่ือการ
ทํองเที่ยว 
 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ ศิลปะ 
วัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ 

1 1   25,000,000  27,000,000  ส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เชียงราย พะเยา  แพรํ  
นําน 

23 โครงการธรรมไร๎พรมแดน  
 
 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   19,000,000  20,000,000  ส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เชียงราย  พะเยา  แพรํ  
นําน 

24 โครงการจดัตั้งศูนย๑รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินรองรับประชาคมอาเซียน
บนเส๎นทางคมนาคมและขนสํง 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   25,000,000 
 

25,000,000 
 

ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ 
เชียงราย พะเยา นําน 
ต้ารวจภูธรจังหวัดนําน 
เชียงราย พะเยา แพร ํ

25 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน๑เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
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26 โครงการปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการ
ทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   50,000,000 50,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

27 โครงการตํอยอดพัฒนาการทํองเทีย่วลุํมน้้า
โขงกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   16,000,000 17,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

28 โครงการถนนมนต๑เสนํห๑รมิโขง พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   20,000,000 20,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

29 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงํทํองเที่ยว  พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   20,000,000 20,000,000 กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

30 โครงการอนุรักษ๑เมืองเกํา นําน – แพรํ พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และ เชิงสุขภาพ 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพรํ นําน 
เชียงราย พะเยา 

31 โครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่ลุํมน้้า 
ตอนรับ AEC 

พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ 
เชียงราย พะเยา นําน 

32 โครงการสํงเสริมวัฒนธรรมชนเผาํ พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ 
เชียงราย พะเยา นําน 

33 โครงการสืบสานงานศลิปล์๎านนา พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการ และบุคลากรทางการ
ทํองเที่ยวสูํสากล 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแพรํ นําน 
เชียงราย พะเยา 

34 โครงการทํองเที่ยวเสนํห๑ลา๎นนา พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และ เชิงสุขภาพ 

1 1   50,000,000 50,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ 
เชียงราย พะเยา นําน 

35 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวล๎านนา
ตะวันออกและกลุํมประเทศอนุภมูภิาคลุมํน้้า

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
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โขง(GMS) และ AEC ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

36 โครงการพัฒนา สํงเสรมิ เชื่อมโยง
ศิลปวัฒนธรรมล๎านนาตะวันออกและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

พัฒนาและสํงเสรมิการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ 
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 

1 1   35,000,000 14,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

37 โครงการสํงเสริมพัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
บริการทางการทํองเที่ยวให๎มีคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

38 โครงการพัฒนาสํงเสริมชํองทางการจัด
จ้าหนํายสินค๎าและบริการทางการทํองเที่ยว 

พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   29,000,000 29,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา  แพรํ 
นําน 

39 โครงการสํงเสริมพัฒนาหมูบํ๎านเพือ่การ
ทํองเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค๎าการ
ทํองเทีย่วกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
และกลุมํอนุภาค GMS  

พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   30,000,000 12,000,000 ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

40 โครงการอนุรักษ๑ วิถีชีวิต เอกลักษณ๑ 
สถาปัตยกรรมท๎องถิ่นกลุมํล๎านนาตะวันออก 

-พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

1 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

41 โครงการสํงเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู แหลํง
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีทะเลสาบเชียง
แสน กว๏านพะเยา อํางเก็บน้้าแมํถาง (แพรํ) 
แมํน้้าว๎า (นําน)  เพื่อยกระดับมาตรฐานเป็น
แหลํงทํองเที่ยวระดับประเทศ 
 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 
 
 
 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา  แพรํ 
นําน 

42 โครงการสํงเสริมการบริหารจัดการและ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการทํองเทีย่วเฉพาะ

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ

1 1 14,000,000 16,306,000 
 

25,000,000 20,000,000 ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

กลุํมเพื่อแก๎ไขปญัหาการทํองเที่ยวท่ีไมํใชํฤดู
การทํองเที่ยว (Low Season) 

สากล แพรํ นําน 

43 โครงการกํอสร๎างหอศิลปวัฒนธรรมล๎านนา
ตะวันออกและจดัแสดงศิลปวัฒนธรรมกับ
กลุํมประเทศอนุภมูิภาคลุํมน้้าโขง (GMS) 

-พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ
เพือ่นบ๎าน GMS 

1 1   34,000,000 34,000,000 ส้านักงานจังหวัด
เชียงราย/ส้านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

44 โครงการสํงเสริมการขายด๎าน   
การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดล๎านนาตะวันออก 

-พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน GMS 
 

1 1   28,000,000 28,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

45 โครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎น้าเที่ยว และ
สัมมนาเครือขํายศิลปินล๎านนาตะวันออก 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   7,000,000 7,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

46 โครงการสํงเสริมการบริหารจัดการ การ
ทํองเที่ยวในชุมชนที่มีแหลํงทํองเที่ยวในกลุํม
จังหวัดล๎านนาตะวันออก 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 
 

1 1   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

47 โครงการแรลลี่คาราวานเพื่อการทอํงเที่ยว
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

-พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน GMS 

1 1   20,000,000 9,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

48 โครงการเสรมิสร๎างความรู๎ทางการทํองเที่ยว
ยุคใหมํแกํผู๎ประกอบการธรุกิจการทํองเที่ยว
ในกลุํมจังหวัด 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานการทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 
นําน 

49 โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านความรู๎ ทักษะ 
และทัศนคติในการท้างาน ของแรงงานทุก
ประเภททั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การ
ทํองเที่ยว และบริการ โดยเชื่อมโยงกับ
ประเทศกลุํม GMS และกลุมํอาเซยีน เพื่อ
รองรับ AEC 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 
 

1 1   10,000,000 10,000,000 -ส้านักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
-สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติเชียง
แสน 

50 โครงการเช่ือมโยงการค๎า การลงทนุ การ
ทํองเที่ยว กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
และกลุมํประเทศ GMS / 
AEC  

-พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน GMS 

1 1   15,000,000 15,000,000 -ส้านักงานทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

51 โครงการจดัท้าฐานข๎อมูลและแผนพัฒนา
การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 
2 กับ กลุํมประเทศ GMS 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   5,000,000 5,000,000 -ส้านักงานทํองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

52 โครงการสัมมนาสื่อมวลชนผู๎ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมบริการ/การทํองเที่ยวกลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

-พัฒนาการประชาสมัพันธ๑และ
การตลาดทํองเที่ยว 
 

1 1   5,000,000 5,000,000 -ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

53 โครงการพัฒนาแหลํงสินค๎าบริการการ
ทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สูํ 
AEC 

-พัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นศูนย๑กลางการ
ทํองเที่ยว ทางบก ทางน้้า ทาง
อากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ๎าน GMS 

1 1   5,000,000 5,000,000 -ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

54 โครงการจดัท้าแผนการทํองเที่ยวกลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   5,000,000 5,000,000 -ส้านักบริหาร
ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

55 โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการด๎าน
การทํองเที่ยวจังหวัดเชียงราย G Network 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

Marketing : Chiang rai Model สากล 
56 โครงการกํอสร๎างศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว

กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 

-พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

1 1 26,000,000 37,500,000   ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพร ํ
 
 

57 โครงการสํงเสริมการขายและพัฒนาชํอง
ทางการจัดจ้าหนํายผลิตภัณฑ๑ทางการ
ทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดล๎านนาตะวันออก 

-พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

1 1   17,000,000 17,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ 
เชียงราย พะเยา นําน 

58 โครงการสํงเสริมการประชาสัมพันธ๑กลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

-พัฒนาการประชาสมัพันธ๑และ
การตลาดทํองเที่ยว 
 
 
 
 

1 1   15,000,000 15,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยว
จังหวัดนําน เชียงราย 
พะเยา แพร ํ

59 โครงการพัฒนาสํงเสริมและเช่ือมโยง
ศิลปวัฒนธรรมล๎านนาตะวันออกและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น พัฒนาสํงเสริมตํอยอด 6 
เวียง 

-พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

1 1 11,000,000  25,000,000 12,000,000 ส้านกังานวัฒนธรรม
จังหวัดนําน เชียงราย 
พะเยา แพร ํ

60 โครงการศึกษาเส๎นทางวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมไทลื้อ 

-พัฒนาและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพ 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 

61 โครงการตามรอยเส๎นทางอาหารลา๎นนา
ตะวันออก 

-พัฒนาการประชาสมัพันธ๑และ
การตลาดทํองเที่ยว 
 

1 1   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพรํ นําน 

62 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เครือขํายดา๎นการทํองเที่ยวเชื่อมอนุภาค 
GMS 

-พัฒนามาตรฐานการบริการ 
และบุคลากรการทํองเที่ยวสูํ
สากล 

1 1   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
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ล้า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ๑ แหลํง 
งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หนํวยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

63 โครงการนวัตกรรมการตลาดทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค๑ ปมีหัศจรรย๑ล๎านนาตะวันออก สูํ
อาเซียน (Amazing Lanna Creative 
Tourism to AEC) 

-พัฒนาการประชาสมัพันธ๑และ
การตลาดทํองเที่ยว 
 

1 1   25,000,000 25,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดแพรํ พะเยา 
เชียงราย นําน 

64 โครงการแผนพัฒนาสํงเสริมการทอํงเที่ยว
และประชาสัมพันธ๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และกลุํมประเทศ GMS 

-พัฒนาการประชาสมัพันธ๑และ
การตลาดทํองเที่ยว 
 

1 1   30,000,000 30,000,000 ส้านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพรํ นําน 

รวม 
121,000,000 123,806,000 

1,659,000,00
0 

1,596,000,00
0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและพลังงานโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
 

ล า 
ดับ 

โครงการ กลยุทธ์ แหล่
ง งป. 

ผล 
ผลิต 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

1  โครงการถิ่นฟูาเขียว(North 2 Green) รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   12,000,000 12,000,000 ส้านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

2 โครงการสร๎างเครือขํายชุมชนและประเทศ
เพื่อนบ๎าน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกลุมํจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1 3   12,000,000 12,000,000 ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวดั
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 

3 โครงการเสรมิสร๎างความรู๎การลดมลพิษทาง
อากาศแกํประชาชน กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ผํานสื่อประชาสัมพันธ๑ 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   8,000,000 8,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย นํานแพรํ 
พะเยา 

4 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่ออนุรักษ๑และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใช๎เทคโนโลยี GIS MIS 

1 3   10,000,000 10,000,000 ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13,15 

5 โครงการจดัท้าหมูํบ๎านพลังงานทดแทนวิถี
ชนเผํา เพื่อลดการท้าลายสิ่งแวดลอ๎ม 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

3 3   10,000,000 10,000,000 อ้าเภอเชียงของ(ปกครอง) 
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สิ่งแวดล๎อม 
 

6 โครงการสร๎างวัฒนธรรมความปลอดภัยบน
ถนนแบบครบวงจรเพื่อรองรับ AEC 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1 3   40,000,000 40,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดแพรํ พะเยา 

7 โครงการศูนย๑เรยีนรู๎ด๎านสาธารณภัยใน
สถานท่ีทํองเที่ยว 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1 3   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดแพรํ พะเยา 

8 โครงการเพิม่ศักยภาพในการแก๎ไขปัญหา
หมอกควันและไฟปุาข๎ามแดนในกลุํมอนุ
ภูมิภาคลุํมน้้าโขง (GMS) 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   16,712,000 16,712,000 ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 15 (เชียงราย) 
ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที1่3 (แพรํ) 
ส้านักจัดการทรัพยากรปุา
ไม๎ที่ 2 (เชียงราย) 
ส้านักจัดการทรัพยากรปุา
ไม๎ที่ 13 สาขาแพร ํ

9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการปุาชุมชนเพื่อประโยชน๑สูงสดุแกํ
ชุมชนพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1 3 12,800,000  13,500,000 13,500,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

10 โครงการปูองกันแก๎ไขปญัหาหมอกควันและ
ไฟปุาในพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 
2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
 

1 3   20,000,000 20,000,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดเชียงราย ,พะเยา, 
แพรํ , นําน 

11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาระบบการบริการ
จัดการเพื่ออนุรักษ๑และ

1 3   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
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และสิ่งแวดล๎อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใช๎เทคโนโลยี GIS , 
MIS 
 

จังหวัดเชียงราย ,พะเยา, 
แพรํ , นําน รํวมกับ
ส้านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค
ที่ 2 และ 3 

12 โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหาอทุกภัย
น้้าปุาไหลหลากและดินโคลนถลมํในพื้นที่
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
 
 

1 3   10,400,000 10,400,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย , พะเยา , 
แพรํ , นําน  
ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13 

13 โครงการแกไ๎ขปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีกลุํมปาุ   ภูคา  
แมํยม  และลุํมปาุศรลีานนา  ขุนตาล 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ  นําน 

14 โครงการบรูณาการปูองกันและฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในกลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย ,พะเยา, 
แพรํ , นําน 

15 โครงการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

1 3   8,000,000 8,000,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดเชียงราย ,พะเยา, 
แพรํ , นําน 

16 โครงการถิ่นฟูาสดใสไร๎หมอกควัน รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   10,000,000 10,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย , พะเยา , 
แพรํ , นําน 

17 โครงการบริหารการจัดการระบบปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาอุทกภัยน้า้ปุาไหลหลากและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่ออนุรักษ๑และ

1 3   5,000,000 5,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
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ดินถลํมและปญัหาสาธารณภัยกลุมํ
ภาคเหนือตอนบน 2 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใช๎เทคโนโลยี GIS , 
MIS 

จังหวัดเชียงราย  4 
จังหวัด 

18 โครงการบรูณาการปูองกันแก๎ไขปญัหา
หมอกควันและไฟปุาในพื้นที่กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3 25,000,000 24,462,000 25,000,000 25,000,000 -ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13 
-ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

19 โครงการสํงเสริมการอนุรักษ๑ระบบนิเวศน๑ต๎น
น้้าโดยชุมชนมสีํวนรํวม 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

1 3   6,000,000 6,000,000 สนง.ทสจ.เชียงราย ,
พะเยา, แพรํ , นําน 

20 โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหาไฟปุาและหมอกควันโดย
ชุมชนมีสํวนรํวม 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

1 3   3,000,000 3,000,000 ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13 

21 โครงการศูนย๑เรยีนรู๎และเตรียมความพร๎อม
ในการปูองกันและแก๎ไขปญัหาอุทกภัยน้้าปุา
ไหลหลากและดินโคลนถลํมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดับ
หมูํบ๎าน/ชุมชน 

พัฒนาคุณคําความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
 

1 3 20,000,000 
 

19,486,000 20,000,000 20,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

22 โครงการจดัท้าฐานข๎อมูลเพื่อบริหารจัดการ
และปูองกันพร๎อมแก๎ไขปญัหาอุทกภัยน้้าปุา
ไหลหลากและดินโคลนถลํมในกลุมํจังหวัด
ภาคเหนือ    ตอนบน 2 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่ออนุรักษ๑และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยใช๎เทคโนโลยี GIS , 
MIS 

1 3   8,000,000 8,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
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23 โครงการเพิม่ศักยภาพอาสาสมัคร/ผู๎น้า
ชุมชนให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยสา
ธารณภัย 

สร๎างภาคแีละสํงเสริม
ชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1 3   4,000,000 4,000,000 ส้านักงานปูองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

24 โครงการเพิม่ศักยภาพการปูองกันภัยจากไฟ
ปุาในพ้ืนท่ีต๎นน้้าล้าธาร กลุํมจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 
 
 

1 3   20,000,000 20,000,000 ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 15 

25 โครงการอนุรักษ๑และฟื้นฟูระบบนเิวศต๎นน้้า
ปูองกันภัยจากธรรมชาติ โดยการมีสํวนรํวม
ในพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   8,100,000 8,100,000 ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 15 

26 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ๑เพื่อการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศและสํงเสรมิศักยภาพการ
ทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3 11,000,000 5,449,300 
 

60,000,000 20,000,000 ส้านักงานทรัพยา กร
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

27 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม๎เศรษฐกิจและไผํ
ในพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมพื้นท่ีกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3  53,452,000 13,500,000 13,500,000 ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

28 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการของกลุมํจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   13,500,000 13,500,000 ส้านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13 
ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 15 

29 โครงการกํอสร๎างสถานสีูบน้้าด๎วยพลังงาน
ไฟฟูาพร๎อมระบบสํงน้้า 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ

1 3   11,508,000 11,966,000 ส้านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 
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งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 2560 

นิเวศ 
30 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณาการ 
รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   112,200,000  ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13, 15 
ส้านักจัดการทรัพยากรปุา
ไม๎ที่ 2, 3 

31 โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหาหมอกควัน
และไฟปุาในพื้นที่กลุมํจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   60,000,000  ส้านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล๎อม
จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ๑
ที่ 13, 15 
ส้านักจัดการทรัพยากรปุา
ไม๎ที่ 2, 3 
สนง.ปภ.เชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 
ประชาสมัพันธ๑จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรํ 
นําน 
สนง.พลังงานจังหวัดนําน 

32 โครงการบรูณาการภาคีเครือขํายในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กลุํม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

1 3   60,000,000  ศูนย๑ ปภ.เขต 15 
สนง.ปภ เชียงราย พะเยา 
แพรํ นําน 

รวม 68,800,000 102,849,300 650,420,000 378,678,000  
 


