ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)
จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานของจังหวัด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดได้กาหนดวิสัยทั ศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนี้

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
เป้าประสงค์ ( Goal )
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ
โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการ
สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็น
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6

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

การดารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้ดารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน

การรักษาความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์
การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลัก
ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น
ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิ สติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจั งหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

วิสัยทัศน์ จังหวัดเชียงราย
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน
การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริ มการผลิ ตสิ น ค้ า เกษตรคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์แ ละคุ ณภาพชีวิ ต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
1.สัดส่วนคนจนทีล่ ดลงเหลือ
ประชาชนให้ดขี นึ้ โดยการน้อมนาหลัก
18% ในปี 2564
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
หลักในการสร้างภูมิคมุ้ กันในการสร้างคน
2. จานวนปีการศึกษาเฉลีย่
สังคมทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
เพิ่มขึน้ เป็น 7.6 ปี ในปี 2564

2564
5.53

7.9
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วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเทีย่ ว รุง่ เรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์รวม/วัตถุประสงค์ (Objective)
ค่าเป้าหมายรายปี
เป้าประสงค์รวม
ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี ข้อมูลค่าฐาน
2561
2562
2563
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทาง
1. อัตราการขยายตัวของ GPP
4.81%
4.81
5.04
5.28
ค่าเฉลีย่ (ปี2554-2557)
เศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีด
เพิ่มขึน้ 4.81 % ต่อปี
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร
การท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม เชือ่ มโยง 2.อัตราการขยายตัวของรายได้
7.90%
4.4
8.3
8.1
กลุม่ จังหวัด กลุม่ อาเซียน + 6 และ GMS เฉลีย่ ต่อหัวเพิ่มขึน้ 7.90 % ต่อปี

26.83%
(ปี 2559)

24

22

20

18

7.3 ปี
(ปี 2559)

7.3

7.4

7.5

7.6

เป้าประสงค์รวม/วัตถุประสงค์ (Objective)
เป้าประสงค์รวม
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและ
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้
ประชาชนอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละมี
คุณภาพ

44.32

2561
44.49

ค่าเป้าหมายรายปี
2562
2563
44.66
44.83

2564
45

100%

70%

30%

30%

100%

63

66

69

72

75

ข้อมูลค่าฐาน

1. พื้นทีป่ า่ ไม้เพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ
45 ในปี 2564

2. จานวนผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ น
พื้นทีป่ ระกาศเขตภัยพิบตั ไิ ด้รับ
ความช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึงและ
เป็นธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ร้อยละการจับกุมผูก้ ระทาผิดใน
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นทีป่ กติ คดีอาญา 3 กลุม่ เพิ่มขึน้ เป็น
และแนวชายแดน
ร้อยละ 75 ในปี 2564
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ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี

ค่าเฉลีย่ (ปี2556-2558)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
Value Chain (ห่วงโซ่มูลค่า) : Product Champion (ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ) : การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
1. โครงการพื้นฐานทางการค้า
การลงทุน

2.1 การพัฒนาระบบการ
การค้า และระบบสั่งซื้อสินค้า
จากผู้ผลิต (Sourcing
System)
2.2 การใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากข้อตกลงต่าง ๆ
2.3 มีมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่เกิดจากการค้า
ชายแดน และการค้าผ่าน
แดนที่เป็นธรรม

3. การพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมธุรกิจ

3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประกอบการเพื่อ
รองรับการขยายการค้า การลงทุน
การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน
3.2 การส่งเสริมและการ พัฒนาการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ
3.3 การพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยี
(Technology) นวัตกรรมต่าง ๆ
(Innovation) มาใช้ในด้านการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดยุคใหม่ (Demand Driven)
และเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านสินค้าและ
บริการ (Value Creation)
3.4 การพัฒนาและการสร้างต้นแบบ
นักธุรกิจโดยเพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจ
สตาร์ทอัพ นักการค้ามืออาชีพ / นัก
ธุรกิจท้องถิ่นมืออาชีพ

4. การพัฒนาการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์

4.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าใน
พื้นที่ที่เหมาะสมและบริหารจัดการ
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและการ
บริหารด้านโลจิสติกส์
- ต้นทุนการขนส่ง
- การกระจายสินค้า
- การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
4.3 การบริหารจัดการด้านศุลกากร
รวมทั้งการพัฒนาหน่วยให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ (เช่นการค้าผ่านแดน
ส่งออก/นาเข้า เป็นต้น)
4.4 ความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านและ GMS เกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางน้า/
ทางบกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (การทา
MOU)
4.5 ผลักดันและแก้ปัญหาทางด้าน
การค้า ละการขนส่งสินค้าร่วมกับ
ภาคเอกชนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
และ GMS

5. พัฒนาด้านการตลาดและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย

5.1 การพัฒนาช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
- ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ออนไลน์ (Marketing Online)
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทาง
การตลาด (Digital Marketing)
5.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายทั้งในและต่างประเทศ
- แสดงและจาหน่ายสินค้า
และบริการ
- Road Show สินค้าและ
บริการ
5.3 ส่งเสริมการสร้างแบรนด์
สินค้า (Brand) และส่งเสริม
การค้าบริการ (Trade in
Services)
5.5 ส่งเสริมให้นักธุรกิจไปลงทุน/
ร่วมทุนกับต่างประเทศ (Local to
Global)
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1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลการ
ผลิตและการบริโภคสินค้าจาก
การค้าชายแดนและการค้าผ่าน
แดน
1.2 การพัฒนาฐานข้อมูลตลาด
และปริมาณการนาเข้าและการ
ส่งออก (Trade & Market
Intelligence) ที่เป็นการค้า
ชายแดนและการค้าผ่านแดน
1.3 เงินลงทุนและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
1.4 อัตราการแลกเปลี่ยน
1.5 การทาประกันภัย
1.6 การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
(E – Commerce)
1.7 โครงสร้างพืน้ ฐานที่ภาครัฐ
จะต้องลงทุน

2. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ห่วงโซ่คุณค่า
Value chain

ต้นน้้า : การพัฒนาการผลิต

การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
ลดต้นทุน
- การใช้เทคโนโลยีที่ - การบริหารจัดการพื้นที่
เหมาะสม
การเกษตร (Zoning)
- การบริหารจัดการ - พัฒนาและส่งเสริม
ดิน และน้้า
เทคโนโลยีการผลิต วิทยาการ
- การเตรียมความ
หลังการเก็บเกี่ยว
พร้อมเข้าสู่ระบบ
- ลดของเสียในกระบวนการ
มาตรฐานปลอดภัย/ ผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero
GAP/อินทรีย์
Waste)
- พัฒนาแหล่งน้้าและ - การผลิตพันธุ์พืช
ฟื้นฟูที่เก็บน้้าเพื่อ
- ส่งเสริมการผลิตตาม
การเกษตร
มาตรฐานปลอดภัย/GAP/
อินทรีย์
- ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

ปลายน้้า : การตลาด
และส่งเสริมธุรกิจ

การพัฒนาเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

การแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

การพัฒนาระบบ
ตลาด

การจัดการสินค้า

- จัดท้าฐานข้อมูล
การผลิตสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกร
- พัฒนาความ
เข้มแข็งของสถาบัน
เกษตรกร
- พัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

- ส่งเสริมการแปรรูป
และเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร
- ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน อย./
GMP/HACCP
- ส่งเสริมสินค้าเกษตร
สู่สินค้า GI
- ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม

- ส่งเสริม
Branding การ
บรรจุภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์
- ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์
- สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ส่งเสริมการตลาด

- สร้างและพัฒนา
แหล่งจ้าหน่าย
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย
- การพัฒนา
เส้นทางและวิธีการ
ขนส่งโดยรักษา
คุณภาพ
- การพัฒนาระบบ
การขนส่งและ
กระจายสินค้า
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สินค้าเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย

โครงสร้างพื้นฐาน
R&D

กลางน้้า : การแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
VC : Product Champion: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิเวศและสุขภาพ
การบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนาระบบบริหาร
พัฒนาปัจจัย
พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์
แหล่งและกิจกรรม
ธุรกิจบริการการ
จัดการการท่องเที่ยว
พื
น
้
ฐานด้
า
น
และบุคลากร
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว/ทรัพยากร
ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

การตลาด
พัฒนา
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
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การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3-8

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ประเด็นปัญหาสาคัญ “การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (ขยะ)”
พัฒนาระบบการจัดการ
การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
(ขยะมูลฝอย)

2.1 การบริหารจัดการขยะชุมชน
(ขยะอินทรีย์/ขยะรีไซเคิล/
ขยะทั่วไป/ขยะอันตราย)/ขยะ
จากภาคการเกษตร/ขยะจากภาค
อุตสาหกรรม
2.2 การออกข้อบังคับข้อบัญญัติ
ของจังหวัดและของหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้
2.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย
ที่กาหนดไว้

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่กาจัด
ของชุมชนในการป้องกัน
ขยะมูลฝอย/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพการกาจัดขยะ/แปรรูป
3.1 การส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะต่อครัวเรือน
3.2 การส่งเสริมการคัดแยกขยะ
3.3 การส่งเสริมการนา
ขยะชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์
ในการบังคับใช้
3.4 การส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม

4.1 พัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย
4.2 ความร่วมมือของเครือข่ายชุมชน
ในการบริหารจัดการขยะ
4.3 การฟื้นฟูทที่ ิ้ง/ฝัง/กลบขยะ
4.4 การตรวจมาตรฐานเครือ่ ง/
เทคโนโลยี/บ่อขยะ
4.5 สนับสนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะ
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการ
ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.7 ผลิตพลังงานชีวภาพจากขยะ
4.8 ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
4.9 ผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)

การติดตามประเมินผล
ตรวจสอบขยะและควบคุม
การดาเนินงาน
5.1 กาหนดและจาแนกเขตพื้นที่ปัญหา
และ/หรือแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้น
ในอนาคต
5.2 คัดเลือกมาตรการการจัดการป้องกัน
แก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม
5.3 จัดทาระบบประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่
3-9

1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งในระดับจังหวัด และ
ในระดับชุมชนท้องถิ่น
1.2 การจ้ดทาแผนเพื่อการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งในระดับจังหวัด
และในระดับชุมชนท้องถิ่น
1.3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและขยายผลองค์ความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย (เช่น การใช้งานวิจัย
เพื่อนาวัสดุ/สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ประโยชน์แทนการเผา)
1.4 การเสนอและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับข้อบัญญัติของจังหวัด
และของหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
โดยเฉพาะในพื้นที่วกิ ฤติเร่งด่วน

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ประเด็นปัญหาสาคัญ“การสร้างความมั่นคงของน้าต้นทุนตามธรรมชาติ (เพิ่มปริมาณน้าต้นทุน)”
พัฒนาระบบการจัดการ

พัฒนาโครงข่ายส่งน้า
และกระจายน้าให้ทั่วถึง

เสริมสร้างคนในพื้นที่ลุ่มน้า
ให้เกิดความตระหนักในคุณค่าน้า

การติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาการจัดการ

2.1 การพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้า เพื่อกักเก็บน้าในช่วง
ฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
2.2 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้า
ให้อุดมสมบูรณ์
2.3 เพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอ
การไหลหลากของน้าในฤดูฝน
2.4 ป้องกันและลดการชะล้าง
พังทลายของดินเพื่อรักษาหน้าดิน
และป้องกันการตื้นเขินของลาน้า
และแหล่งน้า
2.5 ก่อสร้างแหล่งน้าเพิ่มเติม
ในพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสูง
โดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศ

3.1 ลดความสูญเสียน้า
ในระบบส่งน้า
3.2 ขุดสระน้าในไร่นาของ
เกษตรกร
3.3 ขุดเจาะน้าบาดาลและ
บารุงรักษา

4.1 สนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
แทนปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาน้าในแหล่งน้า
ให้มีคุณภาพดี
4.2 ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดย
คัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
สภาพดินและน้า
4.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ประหยัดน้าในกิจกรรมการผลิต
ที่มีการใช้น้าจานวนมาก
4.4 สร้างแรงจูงใจให้เกิดค่านิยม
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ให้เกิดการใช้น้าอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
4.5 การติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
และบารุงรักษา

5.1 การกาหนดมาตรการเชิงรุก
ในการติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์เกี่ยวกับปริมาณน้า
และคุณภาพน้าของแหล่งน้าต้นทุน
5.2 การประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าหลาก
ภัยแล้งและมลพิษทางน้าในระดับ
พื้นที่ พร้อมสรุปบทเรียนเผยแพร่
สู่สาธารณะ
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1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
1.2 การกาหนดและจาแนกเขตพื้นที่
ปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิด
ปัญหาขึ้นในอนาคต
1.3 การจัดทาแผนการใช้ที่ดินในการ
พัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดรับกับ
ศักยภาพของปริมาณน้าที่มอี ยู่
1.4 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
ทางานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
และชุมชนที่เกี่ยวข้องในระดับลุ่มน้า
1.5 การพัฒนามาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาความรุนแรงและความ
เสียหายของภัยที่เกิดขึ้น

เพิ่มปริมาณน้าต้นทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ประเด็นปัญหาสาคัญ “การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (ไฟป่าหมอกควัน)”
พัฒนาระบบการจัดการ
การลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
(ไฟป่าหมอกควัน)

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน

การป้องกันการเกิด
ไฟป่า หมอกควัน

การแก้ไขปัญหา
ไฟป่า หมอกควัน

5.1 การกาหนดมาตรการเชิงรุก
ในการติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
5.2 การประเมินผลการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในระดับพื้นที่
พร้อมสรุปบทเรียนเผยแพร่สู่
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1.1 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
2.1 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาท 3.1 การควบคุมการเผาในพื้นที่
4.1 หน่วยงานหลักเฝ้าระวัง
ทางานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
ของภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สาคัญ (เช่น พื้นที่ชุมชน พื้นที่
และแก้ไขไฟป่าอย่างเข้มข้น
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน
เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้และ
(เช่น จัดชุดปฏิบัตกิ ารประจา
1.2 การจัดทาแผนเพื่อการป้องกัน
2.2 การสร้างจิตสานึกด้านการ
พื้นที่ทากินตามมติ ครม.)
หมู่บ้าน บังคับใช้กฎหมายอย่าง
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
3.2 การสงเสริมและสนับสนุน
เคร่งครัด มีระบบรับแจ้งข่าว
โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับ
หมอกควันให้ชุมชนในพื้นที่
การปลูกพืชทดแทนที่สามารถ
อย่างรวดเร็ว การจัดเครื่องมือ
จังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น
และให้เอกชนผู้รบั ซื้อผลผลิต
ทารายได้ให้เกษตรกรเพื่อลด
อุปกรณ์ให้เพียงพอและ
1.3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางการเกษตรตระหนักถึง
การเผาตอซัง รวมทั้งส่งเสริม
พร้อมใช้งาน เป็นต้น
เทคโนโลยีและขยายผลองค์ความรู้
ผลกระทบและร่วมรับผิดชอบ
ให้มีการใช้ประโยชน์จาก
4.2 การสนับสนุนจาก สาธารณะ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
ต่อปัญหาไฟป่า หมอกควัน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กองทัพภาคที่ 3 ปฏิบตั ิการ
ไฟป่า หมอกควัน (เช่น การใช้งานวิจัย
2.3 การสงเสริมเกษตรกรและ
แทนการเผา
ร่วมกับส่วนราชการ เฝ้าระวัง
เพื่อนาวัสดุ/สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
3.3 การป้องกันพื้นที่เสี่ยง
และจัดชุดปฏิบตั ิการ
มาใช้ประโยชน์แทนการเผา
อนุรักษ์ดิน อนุรกั ษ์ป่าและ
ต่อการเกิดปัญหาซ้า เช่น
เตรียมพร้อม ณ ทีต่ ั้งหน่วย
1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อนุรักษ์น้า
การเตรียมความพร้อมโดยใช้
เพื่อดับไฟป่าร่วมกันในพื้นที่
สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อการ
2.4 การสร้างความมีส่วนร่วม
ความมีส่วนร่วมของชุมชน มี
ทันทีที่เกิดสถานการณ์ไฟป่า
บริหารจัดการปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ของประชาชนในการป้องกัน
อาสาสมัครในชุมชนเฝ้าระวัง
4.3 การสนับสนุนปฏิบตั ิการ
1.5 การกาหนดและจาแนกเขตพื้นที่
และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ตรวจตราสร้างแนวกันไฟ
ฝนหลวงในพื้นที่วิกฤติเร่งด่วน
ปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มที่จะเกิด
(เช่น ลดละพฤติกรรมการเผา
เป็นต้น
4.4 การบริหารจัดการด้าน
ปัญหาขึ้นในอนาคต
ตามวิถีชีวิต เพื่อเตรียมพื้นที่
3.5 การพัฒนาและซ้กซ้อม ภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ
1.6 การคัดเลือกมาตรการจัดการ เพาะปลูก การเผาเศษใบไม้
เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
ในชุมชน ในกรณีเกิดไฟป่า
ป้องกันแก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่
กิ่งไม้ ขยะ และเพื่อหาของป่า
ให้มีความสามารถดับไฟป่า
ตามความเหมาะสม
หรือเพื่อบุกรุกที่ดิน เป็นต้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 การเสนอและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับข้อบัญญัติของจังหวัด
และของหน่วยงานท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติเร่งด่วน

การติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาการจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมให้ ดารงความสมบูรณ์และยัง่ ยืน
VC (ห่วงโซ่มลู ค่า) : Critical Issue (ประเด็นปั ญหาสาคัญ) : เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและเพิม่ สัดส่วนการใช้ พลังงานทดแทน

2.1 การเสริ มสร้ างความรู้ ด้านพลังงานที่
ถูกต้ องในทุก ๆ ประเด็นแก่ประชาชนใน
ทุกภาคส่วนและชุมชนในทุกระดับ
2.2 การสร้ างจิตสานึกด้ านพลังงานทัง้
การอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
ในทุกภาคส่วนและในชุมชนทุกระดับ
2.3 การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ทกุ ภาค
ส่วนและชุมชนในทุกระดับมีส่วนร่ วมใน
การลดวิกฤตด้ านพลังงาน
2.4 การเสริ มสร้ างอาสาสมัครพลังงาน
และนักสื่อสารพลังงานให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจด้ านพลังงานที่ถกู ต้ องในทุกประเด็น
และสามารถนาความรู้ที่ถกู ต้ องนันไป
้
ถ่ายทอดให้ แก่ทกุ ภาคส่วนและชุมชนใน
ทุกระดับเพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีและเห็นถึง
ความสาคัญของพลังงาน

3.1 การส่งเสริ มและสนับสนุนให้
เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ พลังงานที่
เหมาะสมในทุกภาคส่วนและ
ชุมชนในทุกระดับเพื่อลด
ค่าใช้ จ่าย ลดต้ นทุนในการผลิต
และลดวิกฤตด้ านพลังงาน
3.2 การส่งเสริ มและสนับสนุนให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ปลูกจิตสานึกในการลดการใช้
พลังงานของผู้ใช้ พลังงานในทุก
ระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและให้ เป็ นวัฒนธรรม
ของจังหวัด
3.3 การสร้ างมาตรการในการใช้
พลังงานของทุกภาคส่วนและ
ชุมชนในทุกระดับเพื่อเป็ น
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ พลังงาน

4.1 การการส่งเสริ มและ
สนับสนุนการใช้ พลังงาน
ทดแทนที่เหมาะสมในทุกภาค
ส่วนและชุมชนในทุกระดับเพื่อ
ลดวิกฤตด้ านพลังงานและลด
ต้ นทุนการผลิตในกระบวนการ
ผลิตที่ใช้ พลังงาน
4.2 การเสริ มสร้ างเครื อข่าย
พลังงานทดแทนในทุก ๆ ด้ าน
4.3 การเสริ มสร้ างให้ เกิด
ผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและพัฒนาสู่
การสร้ างอาชีพด้ านพลังงาน
ทดแทนที่สามารถสร้ างรายได้
เพิ่มแก่ผ้ ผู ลิตและกลุ่มผู้ผลิต

5.1 การส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้ ทกุ ภาคส่วนและชุมชนในทุก
ระดับใช้ อปุ กรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูงเพื่อลดการใช้
พลังงาน
5.2 การส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้ ทกุ ภาคส่วนและชุมชนในทุก
ระดับมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
ผลิตพลังงานใช้ เองเพือ่ ลด
วิกฤตพลังงานและเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 การส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้ ทกุ ภาคส่วนและชุมชนในทุก
ระดับนาเทคโนโลยีด้าน
พลังงานทดแทนเข้ ามาช่วย
แก้ ไขปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม
และมลพิษที่เกิดจากการกระทา
ของมนุษย์
5.4 การส่งเสริ มและสนับสนุนการ
ตรวจวัด วิเคราะห์การใช้ พลังงานใน
ทุกภาคส่วนโดยผู้เชี่ยวชาญและ
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยเพื่อให้ เกิดการใช้
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

6.1 การเสริ มสร้ างชุมชน
ต้ นแบบพลังงานยัง่ ยืนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
6.2 การเสริ มสร้ างต้ นแบบ
ด้ านการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคเอกชน
6.3 การเสริ มสร้ างต้ นแบบ
ด้ านพลังงานตามเกณฑ์ที่
กาหนดในภาครัฐ
6.4 การเสริ มสร้ างและพัฒนา
เครื อข่ายด้ านพลังงาน ศูนย์
เรี ยนรู้ ด้านพลังงาน
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1.1 การพัฒนาฐานข้ อมูล
ด้ านการใช้ พลังงานในทุก
ภาคส่วนและในชุมชนทุก
ระดับของจังหวัดเชียงราย
1.2 การพัฒนาฐานข้ อมูล
ด้ านศักยภาพและการใช้
พลังงานทดแทนในทุกภาค
ส่วนและในชุมชนทุกระดับ
ของจังหวัดเชียงราย
1.3 การสร้ างการบูรณา
การด้ านข้ อมูลระหว่าง
หน่วยงานเพือ่ ประโยชน์ใน
การสร้ างแผนงาน โครงการ
ด้ านพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมใน
ทุกมิติ
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แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564
วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุง่ เรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. เพือ่ เพิม่ มูลค่าการค้า
การพัฒนาขีดความสามารถในการ ชายแดนและผ่านแดน
แข่งขันด้านการค้า การลงทุนและ
บริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

มูลค่าการค้าชายแดนเพิม่ ขึน้
20% ต่อปี

20

20

20

20

20

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลักเพือ่ อานวยความ
สะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทัง้ สนับสนุนการ
ลงทุนเพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน + 6 และ GMS
2. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม
เพือ่ ให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

2. เพือ่ เพิม่ มูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP

มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP เพิม่ ขึน้ 12 % ต่อปี

12

12

12

12

12

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
และ SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

3. เพือ่ เพิม่ จานวนนิติบคุ คล

จานวนนิติบคุ คล (หจก./บริษัท)

10

10

10

10

10

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
และ SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1. เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิตทาง
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การเกษตรสาคัญของจังหวัด
คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่
สาคัญเพิม่ ขึน้ มูลค่าสินค้า
เกษตรทีส่ าคัญ ได้แก่ ข้าว ชา
กาแฟ ลาไย ลิ้นจี่ สับปะรด ส้ม
โอ ยางพารา ปลานิล โคเนือ้

10

10

10

10

10

1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ
สินค้าเกษตร และความมั่นคงของอาหาร
3. ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่ และการ
พัฒนาระบบตลาด
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561
2. เพือ่ เพิม่ สัดส่วนสินค้า
เกษตรทีไ่ ด้คุณภาพ
มาตรฐานสากลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

2. ร้อยละของจานวนแปลง/
ฟาร์มของสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ
ได้การรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย ต่อจานวน
แปลง/ฟาร์มทีไ่ ด้รับการตรวจ
จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือหน่วยงาน
ภายนอก (ข้าว ชา กาแฟ ลาไย
ลิ้นจี่ สับปะรด ส้มโอ ปลานิล
โคเนือ้ )

100

100

100

100

100

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
สมดุลและยั่งยืน

ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของรายได้
จากการท่องเทีย่ ว

11

12

13

14

14

พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN +6,+3

2. เพือ่ เพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ ว ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของจานวน
นักท่องเทีย่ ว

11

12

13

14

14

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

3. เพือ่ เพิม่ จานวนแหล่ง
ท่องเทีย่ วชุมชนเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

1

1

1

1

4

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา
เพือ่ เพิม่ คุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1. เพือ่ เพิม่ รายได้จากการ
การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ท่องเทีย่ ว
เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

จานวนแหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้
1 แหล่ง ต่อปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

4. เพือ่ เพิม่ จานวนกลุ่มภูมิ
จานวนปราชญ์ล้านนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ทีไ่ ด้รับการ
ปัญญาสาขาต่างๆได้รับการ
ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ส่งเสริมสืบสานและสร้างสรรค์
เพิม่ ขึน้ 2 สาขา/ปี

2

2

2

2

8

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา
เพือ่ เพิม่ คุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1. เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน ร้อยละของจานวนครัวเรือน
ยากจนทีม่ ีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ลดลง

25

25

25

25

25

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต

2. เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านทีอ่ ยู่
อาศัยของครัวเรือนทีไ่ ม่มีความ
มั่นคงและไม่เหมาะสม
3. เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประชาชน

80

90

95

100

100

พัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มี
ความมั่นคงและเหมาะสมในการอยู่อาศัย

7.3

7.4

7.5

7.6

7.6

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ได้รับ
โอกาสและมีระดับการศึกษาสูงขึน้

60 : 40

60 : 40

60 : 40

60 : 40

60 : 40

ส่งเสริมการมีงานทาของกาลังแรงงานจากสาย
การศึกษาให้สมดุลและเพียงพอกับตลาดแรงงาน

10

10

10

10

10

ร้อยละของครัวเรือนทีม่ ีปญ
ั หา
ด้านทีอ่ ยู่อาศัยได้รับการแก้ไข
และให้การช่วยเหลือ
จานวนปีการศึกษาของ
ประชากรโดยเฉลี่ยทีเ่ พิม่ ขึน้
(อายุ 15 - 59 ปี)

4. เพือ่ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยม
แรงงาน
ปลายระหว่างสายสามัญต่อ
สายอาชีพ
5. เพือ่ แก้ไขปัญหาสังคม และ ๑.อัตราการคลอดในหญิง อายุ
ลดความเหลื่อมล้า
15-19 ปีลดลง (ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละต่อปี)
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พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561

1. เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้และแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทีด่ ินของรัฐ

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

2.ร้อยละของผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีคน
ดูแลได้รับการช่วยเหลือ

90

95

100

100

100

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1.1 จานวนพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทยี่ ึดคืน
ได้ (ไร่)

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1.2 จานวนพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติที่
ได้รับการฟืน้ ฟู (ไร่)

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

5

5

5

5

20

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้ น

2.2 คุณภาพน้าตามการ
ประเมินระบบ BMWP Score

70

80

90

100

100

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยทีไ่ ด้รับการจัดการ

30

35

40

45

45

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ 2.1 ร้อยละทีล่ ดลงของ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า ทัง้ หมู่บา้ นทีป่ ระสบปัญหาขาด
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
แคลนน้าในช่วงฤดูแล้งต่อปี

3. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาขยะ

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

4-4

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

4. เพือ่ พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของพืน้ ทีส่ ี
น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี รองรับการ เขียวในเขตเทศบาล/องค์การ
เติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารส่วนตาบล

5

5

5

5

20

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

5. ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงาน

5.1 ร้อยละทีล่ ดลงของการใช้
พลังงานต่อปี

5

5

5

5

20

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้ น

5.2 ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการ
ใช้พลังงานทดแทนต่อปี

5

5

5

5

20

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้ น

6. เพือ่ ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยพิบตั ิ

ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของหมู่บา้ น/
ชุมชนเข้าใจความเสี่ยงภัยที่
ตนเองเผชิญอยู่ และมีแผน
เตรียมรับมือภัยพิบตั ิ

5

5

5

5

20

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้ น

7. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

7.1 ร้อยละทีล่ ดลงของจุด
พิกัดความร้อน (Hotspots)

5

10

15

20

50

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้ น

100

100

100

100

100

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บา้ น

7.2 หมู่บา้ นปลอดการเผา (ช่วง
60 วันอันตราย)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและ สร้างหมู่บา้ น/
ชุมชน ให้มั่นคง ปลอดภัยยา
เสพติดด้วยกลไกและ
กระบวนการของประชารัฐ

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1.1 ร้อยละของจานวน
หมู่บา้ น/ชุมชน ระดับเฝ้าระวัง
มาก (หมู่บา้ นสีแดง) ในการ
แพร่ระบาดยาเสพติดต่อ
จานวนหมู่บา้ น/ชุมชน ลดลง

10

20

30

40

50

1.2 ร้อยละของจานวน
หมู่บา้ น/ชุมชน ระดับเฝ้าระวัง
ทัว่ ไป (หมู่บา้ นสีขาว) ในการ
เผยแพร่ระบาดยาเสพติดต่อ
จานวนหมู่บา้ น / ชุมชน
ทัง้ หมดเพิม่ ขึน้

25

25

25

25

25

1.3 ร้อยละความสาเร็จของ
การปราบปรามจับกุมผู้กระทา
ผิดตามข้อมูลด้านการข่าว
เพิม่ ขึน้

50

60

70

70

63

1.4 จานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดทีผ่ ่านการบาบัดฟืน้ ฟู แล้ว
กลับมาเสพอีกลดลง

50

50

50

50

50
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กลยุทธ์
ดำเนินกำรตำมแผนประชำรัฐร่วมใจสร้ำงหมู่บำ้ น/
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยำเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

2. ลดปัญหาอาชญากรรมและ 2.1 ระดับความสาเร็จในการ
ปัญหาสังคม
จับกุมผู้กระทาผิด คดีอาญา 3
กลุ่ม

3

3

3

3

3

พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาความมั่นคง ด้านต่างๆ

2.2 ร้อยละความสาเร็จของ
การตรวจสถานประกอบการ
และจุดเสี่ยงเพือ่ ป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์และปัญหาสังคม
อื่นๆ

30

30

30

30

30

การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

2.3 ร้อยละความสาเร็จของ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับ
การตอบสนองตามเวลาที่
กาหนด

60

65

70

75

68

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการอานวยความเป็น
ธรรมภาคประชาสังคม

2.4 ร้อยละผลการประเมิน
ความโปร่งใสและความ
น่าเชื่อถือของบุคลากรภาครัฐ
เพิม่ ขึน้

30

30

30

30

30

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการอานวยความเป็น
ธรรมภาคประชาสังคม

ร้อยละจานวนอุบตั ิเหตุทาง
ถนนตลอดทัง้ ปีลดลง

5

10

10

10

8.75

ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยและวินยั จราจร
และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน

3. ลดอุบตั ิเหตุจราจรทางบก
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564

4. สร้างการมีส่วนร่วมของ
หมู่บา้ น/ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ในการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียนร้อย
ในพืน้ ทีภ่ ายในและพืน้ ทีต่ าม
แนวชายแดน

พ.ศ.
2561 - 2564

กลยุทธ์

4.1 จานวนกลุ่มพลังมวลชนผู้
มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บา้ น/ชุมชนเพิม่ ขึน้

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคง รูปแบบใหม่
และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาค
ประชาชน

4.2 ร้อยละจานวนหมู่บา้ น/
ชุมชน ทีม่ ี ชรบ. ต่อจานวน
หมู่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องทีเ่ พิม่ ขึน้

10

20

30

40

50

การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
1
1
สานักงานจังหวัด
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพื่อ ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิด
เชียงราย
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

พ.ศ.
2561 - 2564
40,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.1 ส่งเสริมความ
สัพนั ธ์บา้ นพีเ่ มืองน้องระดับจังหวัด
(Sister City)

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

4,594,500

4,594,500

4,594,500

4,594,500

18,378,000

- กิจกรรมหลัก 1.2 ส่งเสริมความ
สัพนั ธ์บา้ นพีเ่ มืองน้องระดับอาเภอ
และท้องถิน่ (Sister City)

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

417,500

417,500

417,500

417,500

1,670,000

- กิจกรรมหลัก 1.3 ประชุมหารือ
ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการใน
จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

5,200,000

- กิจกรรมหลัก 1.4 จัดงาน
Northern Logistics Fair

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลัก 1.5 บริหารจัดการ
โครงการ

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

688,000

688,000

688,000

688,000

2,752,000

2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

60,000,000

- กิจกรรมหลัก 2.1 พัฒนาและต่อ
ยอดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุน และทีเ่ กี่ยวข้อง ๔ แห่ง ตั้งอยู่
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อาเภอแม่
สาย เชียงแสน และเชียงของ

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลัก 2.2 จัดหาและพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
บุคลากร
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมส่งเสริม ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
การลงทุน
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลัก 2.4 จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อการ
เชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุนกับ
กลุ่มประเทศ GMS และ อาเซียน +
6

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลัก 3.1 Focus Group
โดยสรรหาและพิจารณาคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 การพัฒนา
ศักยภาพโดยกาหนดหลักสูตรการ
อบรมแบบครบวงจร

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 การจัดประชุม ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 การจัด Road
Show ในต่างประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.5 การจัดคณะ
ผู้แทนการค้า ศึกษาเส้นทางการ
ขนส่งสินค้า

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.6 การเจรจา
การค้าและจับคู่ธุรกิจทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.7 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้า พัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่
GI และผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
(Chiangrai Brand) เพื่อการส่งออก SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

48,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

พ.ศ.
2561 - 2564
2,000,000
8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 การพัฒนาด้าน พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
การตลาด สร้างโอกาสและเพิม่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
ช่องทางการตลาด
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

32,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 การ
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สินค้าสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้า
Chiangrai Brand

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

5. โครงการจัดตั้งศูนย์แสดง
จาหน่ายสินค้าและตลาดชุมชน

พัฒนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย/อาเภอแม่
จัน

4,600,000

4,600,000

- กิจกรรมย่อยที่ 5.1 การเพิม่
ศักยภาพคณะกรรมการเครือข่าย
กลุ่มอาชีพ OTOP

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย/อาเภอแม่จนั

500,000

500,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.2 จัดตัง้ ศูนย์แสดง
และจาหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ /OTOP แม่จนั

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย/อาเภอแม่จนั

1,000,000

1,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้พฒ
ั นาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทัง้ สินค้าทีไ่ ด้รับ
อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เชียงราย
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 5.3 OTOP สัญจร

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย/อาเภอแม่
จัน

1,000,000

1,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 การพัฒนา
พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพือ่ เพิม่ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย/อาเภอแม่
จัน

600,000

600,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.5 ก่อสร้างตลาด
ชุมชน

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย/อาเภอแม่
จัน

1,500,000

1,500,000

1

1

อ.ขุนตาล/อ.พาน/.
อ.แม่จัน

80,000,000

80,000,000

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

6. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
เพื่อกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร
อานวยความสะดวกทางระบบโล
ออกสู่ตลาด
จิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยาง พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลักเพือ่
(เคพซีล) ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก
อานวยความสะดวกทางระบบโลจิ
และก่อสร้างถนนคอนกรีต
สติกส์ รวมทัง้ สนับสนุนการลงทุน
เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ
GMS

1

1

รวม 6 โครงการ
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
การค้าการลงทุนไทยในอาเซียน ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด
การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

1

1

2

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

2

1

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
3. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ

2

ส่งเสริมความร่วมมือการค้า
4. โครงการส่งเสริมการค้า
ชายแดน กลุ่มประเทศ CLMVT ชายแดนในภาพรวม เพือ่ ให้เกิด

2. โครงการส่งเสริมการตลาด
สินค้าอินทรีย์

พัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

อ.ขุนตาล/อ.พาน/.
อ.แม่จัน

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

80,000,000

พ.ศ.
2561 - 2564
80,000,000

131,600,000
10,000,000

47,000,000
14,000,000

47,000,000
18,000,000

47,000,000
18,000,000

272,600,000

60,000,000

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

5,000,000

6,000,000

8,000,000

8,000,000

27,000,000

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

5,000,000

6,000,000

8,000,000

8,000,000

27,000,000

2

1

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงราย

8,000,000

9,000,000

11,000,000

11,000,000

39,000,000

2

1

28,000,000

35,000,000

45,000,000

45,000,000

153,000,000

SMEs เพือ่ เพิม่ มูลค่าการแข่งขัน

การแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6 และ GMS

รวม 4 โครงการ
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1. โครงการพัฒนาพืน้ ทีศ่ ูนย์กลาง
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลักเพือ่
การติดต่อประสานงานและให้บริการ อานวยความสะดวกทางระบบ โลจิ
ประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
สติกส์ รวมทัง้ สนับสนุนการลงทุน
เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ
GMS

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ (Public Transport)

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลักเพือ่
อานวยความสะดวกทางระบบ โลจิ
สติกส์ รวมทัง้ สนับสนุนการลงทุน
เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ
GMS

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

3. โครงการพัฒนาระบบคมนาคม
และขนส่ง ทางระบายน้า สะพาน
งานวิศวกรรมจราจร เพือ่ อานวย
ความสะดวกในการสัญจรและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จานวน
30 โครงการ

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานหลักเพือ่
อานวยความสะดวกทางระบบ โลจิ
สติกส์ รวมทัง้ สนับสนุนการลงทุน
เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ
GMS

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

30,400,000

27,000,000

3

1

55,400,000

52,000,000

25,000,000

25,000,000

157,400,000

215,000,000

134,000,000

117,000,000

117,000,000

583,000,000

รวม 3 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ
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57,400,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงราย พัฒนาขีดความสามารถในการ
1
1
สานักงานเกษตร
19,250,000
20,000,000
20,000,000
สู่สากล (ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
จังหวัดเชียงราย
เขี้ยวงู)
ความมัน่ คงของอาหาร
- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนา
คุณภาพข้าวหอมมะลิ

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
เมล็ดพันธุข์ ้าวเหนียวเขีย้ วงู
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 อานวยการและ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
บริหารจัดการ
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

2. พัฒนาลาไย ลิ้นจี่ พืชเฉพาะถิ่น
จังหวัดเชียงรายเพื่อการส่งออก

พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
ความมัน่ คงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
ลาไยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาลิ้นจี่
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
เชียงรายสู่มาตรฐานสากล
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

1

1

1

1

1

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

20,000,000

79,250,000

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย
14,000,000

14,750,000

14,750,000

14,750,000

58,250,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

250,000
20,250,000

250,000
20,000,000

250,000
20,000,000

250,000
20,000,000

1,000,000
80,250,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

10,000,000

9,750,000

9,750,000

9,750,000

39,250,000

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย
สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
1

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

250,000
20,250,000

250,000
20,250,000

250,000
20,250,000

250,000
20,250,000

1,000,000
81,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 อานวยการและ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
บริหารจัดการ
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ พัฒนาขีดความสามารถในการ
ทางภูมศิ าสตร์ (สับปะรด และส้มโอ) ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
ความมัน่ คงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 พัฒนาส้มโอ
เชียงรายเพือ่ การส่งออก

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 พัฒนาสับปะรด พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
เชียงราย (ภูแล นางแล) เพือ่ การ
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
ส่งออก
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 อานวยการและ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
บริหารจัดการ
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

4. ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรตาม พัฒนาขีดความสามารถในการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
ความมัน่ คงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

5,250,000

5,250,000

5,250,000

5,250,000

21,000,000

- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตพืช พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
สมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย

5,250,000

5,250,000

5,250,000

5,250,000

21,000,000
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5. โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่น
ตามภูมศิ าสตร์บนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงราย (ชา กาแฟ)

พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
ความมัน่ คงของอาหาร

1

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 พัฒนา
อุตสาหกรรมกาแฟเพือ่ ยกระดับการ
ผลิตทัง้ วงจร
- กิจกรรมหลักที่ 5.2 การพัฒนา
อุตสาหกรรมชาเพือ่ ยกระดับการผลิต
ทัง้ วงจร

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

30,000,000

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

30,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.3 ส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง

4,750,000

4,750,000

4,750,000

4,750,000

19,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 ติดตาม
ประเมินผล

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

6. โครงการยกระดับและมาตรฐาน
การผลิตปลานิลจังหวัดเชียงราย

พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
ความมัน่ คงของอาหาร

1

1

สานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.1 ส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
เลี้ยงสัตว์นาตามแนวเศรษฐกิ
้
จพอเพียง การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000
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พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.3 ยกระดับ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
มาตรฐานฟาร์มปลานิล (ฟาร์ม GAP) การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.4 พัฒนาด้าน
การตลาด

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนือ้ คุณภาพ

พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ
ความมัน่ คงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

60,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตโคเนือ้

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

721,320

721,320

721,320

721,320

2,885,280

- กิจกรรมหลักที่ 7.2 พัฒนาการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
อาหารและเสบียงอาหารโคเนือ้
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

8,170,000

8,170,000

8,170,000

8,170,000

32,680,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.3 พัฒนาปรับปรุง พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
พันธุโ์ คเนือ้
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

2,068,000

2,068,000

2,068,000

2,068,000

8,272,000
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- กิจกรรมหลักที่ 7.4 กิจกรรม
ป้องกันและควบคุมโรคและดูแล
สุขภาพสัตว์

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

7,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.5 พัฒนาฟาร์ม
เข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.6 ป้องกันควบคุม พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
มลพิษจากการเลี้ยงโคเนือ้
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

4,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.7 ข้อมูล
สารสนเทศโคเนือ้ /โคขุน เพือ่ การ
บริหารจัดการ

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

82,000

82,000

82,000

82,000

328,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.8 อานวยการ
ประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม ติดตาม
ประเมินผล

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย

608,680

608,680

608,680

608,680

2,434,720

8. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ผลิต การตลาดสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบ
ตลาด

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 8.1 จัดทา
ฐานข้อมูลด้านการผลิต การตลาด

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000
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- กิจกรรมหลักที่ 8.2 จัดทาระบบ
ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบตลาด
ออนไลน์ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง
เครือข่าย การผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

28,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้ด้านการตลาดแก่
เจ้าหน้าที่/ผู้นากลุ่มเกษตร

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 8.4 สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
กลุ่มการผลิตและการตลาดสินค้า
และการพัฒนาระบบตลาด
เกษตร

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 8.5 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และส่งเสริมการตลาด
และการพัฒนาระบบตลาด

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
เรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตร

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

-กิจกรรมหลักที่ 9.1 ประชาสัมพันธ์
รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

-กิจกรรมหลักที่ 9.2 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

-กิจกรรมหลักที่ 9.3 พัฒนาศูนย์
ต้นแบบ

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

8,100,000

8,100,000

8,100,000

8,100,000

32,400,000

-กิจกรรมหลักที่ 9.4 ประชาสัมพันธ์
และติดตามประเมินผล

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

1

1

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย

35,500,000

35,500,000

35,500,000

35,500,000

142,000,000

10. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ส่งเสริมการแปรรูป สร้าง
และการตลาดของสถาบันเกษตรกร มูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบ
ตลาด
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กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 10.1 ก่อสร้าง
โรงงานผลิตน้ายางข้นพร้อม
เครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพือ่ อุตสาหกรรม

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

1

1

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย

33,000,000

33,000,000

33,000,000

33,000,000

132,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 10.2 ฝึกอบรมและ ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
จัดกิจกรรมการตลาดสินค้ายางพารา และการพัฒนาระบบตลาด

1

1

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

11. โครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้า
เกษตรที่สาคัญ (Zoning)

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่าง
มีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 11.1 เสริมสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 11.2 การ
ดาเนินงานตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

1

1

สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

32,000,000

รวม 11 โครงการ
1. .โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูป พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
แปลงใหญ่
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

1

1

180,500,000

181,000,000

181,000,000

181,000,000

723,500,000

2

1

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กรมส่งเสริม
การเกษตร
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2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

3. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตร (GAP)
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

4. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

5. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพชื

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

6. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

7. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
โดยลดต้นทุน
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

8. โครงการลดความเสี่ยงด้านราคา

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

9. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
แปรรูปของผลผลิตการเกษตร

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000
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แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
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งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

10. โครงการปรับเป็นเกษตรกรรม
ทางเลือก

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

2

1

กรมส่งเสริม
การเกษตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

11. โครงการซ่อมแซมบารุงรักษา
ระบบชลประทานในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
เชียงราย

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

2

1

กรมชลประทาน

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

400,000,000

12. โครงการจัดหาแหล่งน้าและเพิม่ พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
พืน้ ทีช่ ลประทาน
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

2

1

กรมชลประทาน

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

200,000,000

13. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

14. โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

15. โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้าน
การประมง

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

2

1

กรมประมง

230,000

230,000

230,000

230,000

920,000

16. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมประมง

600,000

600,000

600,000

600,000

2,400,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
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งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

17. โครงการตรวจรับรองแหล่งผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
พืช
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมวิชาการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

18. โครงการพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมการข้าว

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

19. โครงการตรวจรับรองคุณภาพข้าว พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
GAP
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมการข้าว

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

20. โครงการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมพัฒนาทีด่ ิน

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

6,400,000

21. ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขต พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ชลประทาน
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

2

1

กรมพัฒนาทีด่ ิน

2,565,000

2,565,000

2,565,000

2,565,000

10,260,000

22. โครงการรณรงค์งดเผาฟางและ
ตอซังพืช และรณรงค์ไถกลบตอชัง

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน

2

1

กรมพัฒนาทีด่ ิน

260,000

260,000

260,000

260,000

1,040,000

23. โครงการบริหารจัดการเขต
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรทีส่ าคัญ การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

24. โครงการ พัฒนาเกษตรกร
พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
ปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
25. โครงการปรับโครงสร้างภาคการ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
ผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

980,000

980,000

980,000

980,000

3,920,000

2

1

กรมปศุสัตว์

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

26. โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

5,200,000

27. โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

2

1

กรมปศุสัตว์

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

28. โครงการ พัฒนาปรับปรุงพันธุส์ ัตว์ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

29. โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม บาบัด และชันสูตรโรคสัตว์

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

6,800,000

6,800,000

6,800,000

6,800,000

27,200,000

30. โครงการ ป้องกัน แก้ไข และ
เตรียมความพร้อมรับปัญหาโรค
ระบาดสัตว์ปกี

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

9,600,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
31. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

32. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

33. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
บาบัดน้าเสียด้านการปศุสัตว์

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

34. วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าเกษตรและความ
มั่นคงของอาหาร

2

1

กรมปศุสัตว์

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

35. โครงการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรทัว่ ไป

พัฒนาคุณภาพเกษตรกร

2

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

3,477,200

3,477,200

3,477,200

3,477,200

13,908,800

36. โครงการเพิม่ ช่องทางการตลาด
สหกรณ์ ปศุสัตว์ ประมง

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

2

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

530,000

530,000

530,000

530,000

2,120,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

37. โครงการตลาดเกษตรกร
(Farmer Market)

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

2

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

38. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

2

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

135,000

135,000

135,000

135,000

540,000

รวม 38 โครงการ
1. โครงการวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
และการพัฒนาระบบตลาด

2
3

1
1

เทศบาลนครเชียงราย

214,527,200
6,000,000

214,527,200
6,000,000

214,527,200
6,000,000

214,527,200
6,000,000

858,108,800
24,000,000

2. โครงการส่งเสริมการสร้างงานและ ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่ม
และการพัฒนาระบบตลาด
แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
หนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิ าร ทัง้ ในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และหัถกรรม ตั้งแต่การผลิต การ
พัฒนาคุณและมาตรฐานผลิตภัณ์ถึง
การตลาด จานวน 20 โครงการ

3

1

7,920,000

7,920,000

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

4-30

15,840,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
3. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการ
ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิม่
เรียนรู้เกษตรกรในพืน้ ทีด่ ้านการผลิต และการพัฒนาระบบตลาด
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การ
จาหน่ายและการตลาดตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ ในการดาเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัย จานวน 6 โครงการ

3

1

รวม 3 โครงการ

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

830,000

830,000

1,660,000

14,750,000

14,750,000

6,000,000

6,000,000

41,500,000

409,777,200

410,277,200

401,527,200

401,527,200

1,623,108,800

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
1. โครงการ ปิดตา-เปิดใจ สัมผัส
เชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมาย
ปลายทางแห่งการพักผ่อน
(ChiangRai Destination)

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การจัดกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ตามกระแส
งบประมาณ 10 ล้านบาท โดยการ
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้าง
ประสบการณ์การท่องเทีย่ ว
ตอบสนองกระแสการท่องเทีย่ ว เพือ่
กระจายรายได้สู่ชุมชน จังหวัด อย่าง
ยั่งยืน
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 การส่งเสริม
และกระตุ้นการท่องเทีย่ วเพือ่ แก้ไข
ปัญหาช่วง Low Season

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
1
1
สานักงานการ
35,000,000
15,000,000
15,000,000
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ท่องเที่ยวและกีฬา
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
จังหวัดเชียงราย
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล
1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล
1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

15,000,000

80,000,000

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

25,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

55,000,000

4-32

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชียงราย เมืองแห่งหัวใจสีเขียว
(Green Heart Green City)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 สร้างระบบการ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
กระจายผลผลิตและอาหารท้องถิน่
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาต้นแบบ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
แหล่งเรียนรู้ร้านอาหารปลอดภัย
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ท่องเทีย่ วชุมชน เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิง ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
เกษตร
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาการ
ตลาดสีเขียวอย่างยั่งยืน

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

3. โครงการสร้างศูนย์เรียนรูภ้ ูมิ
1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ปัญญา OTOP Wisdom Chiangrai ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชน / สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

30,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 จัดเตรียมและ
ประสานกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาOTOP จังหวัด
เชียงราย ด้านหัตถกรรมทอผ้าไทย
ล้านนา (Chiang Rai OTOP
Wisdom Center ) 2 แห่ง

1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชน / สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

20,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

32,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 การพัฒนาศูนย์ 1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
เรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาOTOP จังหวัด
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
เชียงราย
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

สานักงานพัฒนา
ชุมชน / สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

28,000,000
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (CBT) จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

60,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 ปรับปรุงทีพ่ กั
โฮมสเตย์

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ การบริการทีเ่ ป็นเลิศ

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 จัดทาหลักสูตร ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
Social Enterprise สู่ชุมชน
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.4 สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000
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พ.ศ.
2562
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พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 4.5 โปรโมชั่น/
ส่วนลด ร่วมกับบริษัททัวร์ สายการ
บิน โรงแรม ทีพ่ กั

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.6 การสนับสนุน
ให้มีผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชน และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนามาใช้ใน
โรงแรมทีพ่ กั

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.7 การทาตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เมืองเชียงของ หนึง่ เมือง
สองแบบ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชื่อมโยง GMS และ ASEAN

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงของ

55,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000

220,000,000
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณทีว่ ่าการอาเภอเชียงของ

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงของ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.2 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณศาลเจ้าพ่อกิ่วหก

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงของ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.3 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคาศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์
พิพธิ ภัณฑ์ปลาบึก ดอนสบดุก บ้านโจ้
โก้

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงของ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหนองสลาบ ต.สถาน

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงของ

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

60,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.5 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พระธาตุศรีดอนชัย

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงของ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
"เมืองพาน เมืองผ่านต้องแวะ"

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอพาน

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

48,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรพืน้ ที่ ให้สามารถ
รองรับนักท่องเทีย่ วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอพาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.2 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคารสถานที่/แหล่งท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอพาน

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.3 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอพาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

7. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์อ่าง
เก็บน้าห้วยดินด้า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียง
เชียงรุง้ จ.เชียงราย

1

1

อาเภอเวียงเชียงรุง้

18,887,500

18,887,500

18,887,500

18,887,500

75,550,000

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีต ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
เสริมเหล็ก/สร้างบันได/สร้างทุน่ ลอย ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
น้า
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

18,887,500

18,887,500

18,887,500

18,887,500

75,550,000

8. โครงการพัฒนาเมืองหน้าด่าน
แม่สายเมืองน่าเที่ยว เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่สาย

13,800,000

13,800,000

13,800,000

13,800,000

55,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 8 1. ก่อสร้าง/
ปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่สาย

8,800,000

8,800,000

8,800,000

8,800,000

35,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 8.2 กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่สาย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

9. โครงการตามรอยพญามังราย
มหาราช

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 9.1 สืบค้น สารวจ
และเส้นทางท่องเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับพญามังรายมหาราช
- กิจกรรมหลักที่ 9.2 ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 9.3 จัดทาและ
เผยแพร่แผนทีเ่ ส้นทางและคู่มือ
ท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับพญามังราย
มหาราช

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

10. โครงการพัฒนา อ.แม่จัน เมือง ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
น่าอยู่ สู่สังคมคุณธรรม น้อมน้า
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่จัน

28,610,000

28,610,000

28,610,000

28,610,000

114,440,000

- กิจกรรมหลักที่ 10.1 ส่งเสริม
หมู่บา้ นท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชน
เผ่า/นิเวศ/ประวัติศาสตร์

1

1

อาเภอแม่จัน

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 10.2 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์วัดพระธาตุกู่แก้ว

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่จัน

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 10.3 หมู่บา้ นผ้าทอ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
พืน้ เมืองเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่จัน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 10.4 จัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ฟืน้ ฟู สืบสานวัฒนะรรมชาติพนั ธุช์ น ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
เผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่จัน)
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่จัน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 10.5 พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ถ้าป่าอาชา พระขีม่ ้า
บิณฑบาตร

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่จัน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 10.6 ก่อสร้าง
พิพธิ ภัณฑ์โยนกนาคราช

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่จัน

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

52,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
11. โครงการพัฒนา พืนที่อ้าเภอ
เมืองเชียงราย สู่การท่องเที่ยวสากล
บนรากฐานการเกษตร การค้าและ
การท่องเที่ยว

พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1

1

อาเภอเมือง

19,135,900

19,135,900

19,135,900

19,135,900

76,543,600

- กิจกรรมหลัก 11.1 ขยายเขตระบบ พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ประปาจาหน่ายน้าประปาภูมิภาคเข้า ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
สู่พนื้ ทีห่ าดเชียงราย
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

อาเภอเมือง

832,000

832,000

832,000

832,000

3,328,000

- กิจกรรมหลักที่ 11.2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมไร่แม่ฟา้
หลวง

พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

อาเภอเมือง

1,444,000

1,444,000

1,444,000

1,444,000

5,776,000

- กิจกรรมหลักที่ 11.3 ปรับปรุง
พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
สวนสาธารณะหนองบัว/สวนสุขภาพ ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
น่ารื่นรมย์
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

อาเภอเมือง

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

32,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 11.4 ปรับปรุงน้าพุ พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ร้อนโป่งพระบาท (แหล่งท่องเทีย่ ว
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
เชิงสุขภาพ)
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

อาเภอเมือง

4,065,000

4,065,000

4,065,000

4,065,000

16,260,000

- กิจกรรมหลักที่ 11.5 ก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลัก
เคลื่อนไหวได้

พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

อาเภอเมือง

4,795,900

4,795,900

4,795,900

4,795,900

19,183,600

12.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และสุขภาพ

พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS

1

1

อ.เวียงป่าเป้า/อ.
พญาเม็งราย/อ.ขุน
ตาล/ อ.เวียงแก่น

18,190,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

48,190,000

1

1

อ.เวียงป่าเป้า/อ.
พญาเม็งราย/อ.ขุน
ตาล/ อ.เวียงแก่น

15,890,000

15,890,000

15,890,000

15,890,000

63,560,000

- กิจกรรมหลักที่ 12.1 ก่อสร้าง/ปรับ พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ภูมิทศั น์แหล่งท่องเทีย่ ว
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 12.2 กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS

1

1

อ.เวียงป่าเป้า/อ.
พญาเม็งราย/อ.ขุน
ตาล/ อ.เวียงแก่น

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

9,200,000

13. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
พืนที่อ้าเภอเชียงแสนแดนศรัทธา
เพื่อ รองรับการท่องเที่ยว ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงแสน

15,854,500

15,854,500

15,854,500

15,854,500

63,418,000

- กิจกรรมหลักที่ 13.1 ก่อสร้าง/ปรับ 1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ภูมิทศั น์แหล่งท่องเทีย่ ว
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอเชียงแสน

8,404,500

8,404,500

8,404,500

8,404,500

33,618,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 13.2 กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

14. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
1 ดอย ตามรอยครูบาศรีวิชัย (พระ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ธาตุดอยตุง)
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1

1

อาเภอเชียงแสน

7,450,000

7,450,000

7,450,000

7,450,000

29,800,000

1

1

อาเภอแม่สาย

30,000,000

20,000,000

20,000,000

10,000,000

80,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลัก ทาการก่อสร้าง
ทางเดินคอนกรีตตัวหนอนพร้อมราว
จับ และก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมลาน
ชมวิว และป้ายประวัติความเป็นมา

1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

อาเภอแม่สาย

30,000,000

20,000,000

20,000,000

10,000,000

80,000,000

15. โครงการพัฒนา ส่งเสริม การ
กีฬาที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับ Sport
Tourism

1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย/
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานเชียงราย

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

28,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลัก ปรับปรุงสนามกีฬา
เพือ่ รองรับ Sport Tourism
16. โครงการจัดสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์แนะนาศูนย์กลาง
การติดต่อประสานงานและ
ให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย

1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย/
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 16.1 ก่อสร้าง/ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ชนิด
คร่อมผิวจราจร (Overhead) บริเวณ
ถนนสายเอเชีย (A1 - ซูเปอร์ไฮเวย์)
ก่อนถึงแยกประสพสุข (ฝั่งขาขึน้ ไป
ทางอาเภอแม่จันและอาเภอแม่สาย)
จานวน ๑ ป้าย

1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย/
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานเชียงราย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

- กิจกรรมหลักที่ 16.2 ก่อสร้าง/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ชนิดคร่อม
ผิวจราจร (Overhead) บริเวณถนน
สายเอเชีย (A1 - ซูเปอร์ไฮเวย์) ก่อน
ถึงแยกประสพสุข (ฝั่งขาล่องไปทาง
จังหวัดพะเยา) จานวน 1 ป้าย

1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงราย/
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานเชียงราย

5,000,000

17. โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่
ฟ้าของแผ่นดิน

1.พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

1

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000
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พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

5,000,000

5,000,000

พ.ศ.
2564
5,000,000

พ.ศ.
2561 - 2564
20,000,000

10,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างปะติมากรรม
ช้าง ทาด้วยโลหะทองเหลืองรมดา
ขนาด 7.55 เมตร บนแท่นสูงขนาด 1
เมตร

1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน
GMS
2.ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเทีย่ วช่วง Low Season
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว และเพิม่
ศักยภาพบุคลากรสู่สากล

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
สาย บ.ม่วง-แก่งผาไดอ.เวียงแก่น จ. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
เชียงราย
และเชิงสุขภาพ เกิดการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS และ ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

26,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

56,000,000

- กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 8
กิโลเมตร ตามมาตรฐานของกรม
ทางหลวงชนบท

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

26,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

56,000,000

พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3
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10,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

19. โครงการบูรณะถนน สายบ้าน พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ร่องบอน - อุทยานแห่งชาติดอย
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
หลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย และเชิงสุขภาพ เกิดการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS และ ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

10,000,000

10,000,000

2,500,000

22,500,000

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง
ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

10,000,000

10,000,000

2,500,000

22,500,000

20. โครงการบูรณะถนน สายบ้านผา พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
เสริฐ หมู่ 6 - อุทยานแห่งชาติลาน้า ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
กก ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย และเชิงสุขภาพ เกิดการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS และ ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

10,000,000

10,000,000

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
ของกรมทางหลวงชนบท
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

10,000,000

10,000,000

พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

21. โครงการบูรณะถนน สายที่ทา พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
การวนอุทยานถ้าหลวง - ขุนน้านาง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
นอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย และเชิงสุขภาพ เกิดการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS และ ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

10,000,000

10,000,000

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
ของกรมทางหลวงชนบท
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

10,000,000

10,000,000

22. โครงการบูรณะถนน สายแยก
ทล.1155 - วนอุทยานภูชี้ฟ้า ต.
ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
GMS และ ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

12,500,000

12,500,000

- กิจกรรมหลัก บูรณะถนนลาดยาง
ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ตาม
มาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงราย
กรมทางหลวง

12,500,000

12,500,000

1

1

รวม 22 โครงการ

406,977,900
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290,287,900

282,787,900

270,287,900

1,250,341,600

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬานคร
เชียงราย โรงเรียน และศูนย์ฝึกกีฬา
ภูมิภาคภาคเหนือ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559

2

1

กรมพลศึกษา

2. ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ นครเชียงราย

2

1

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เส้นทางจักรยาน เทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย

2

4. โครงการสีสันสองฝั่งโขงเชื่อมโยง
วัฒนธรรมไทย – ลาว
ก้าวสู่อาเซียน
5 .โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ ว
“การเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี ”
(ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
และกีฬาเพือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน)

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

648,750,000

648,750,000

648,750,000

648,750,000

2,595,000,000

กรมการท่องเทีย่ ว

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

1

กรมการท่องเทีย่ ว

44,618,000

44,618,000

44,618,000

44,618,000

178,472,000

2

1

กรมพลศึกษา

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

400,000

400,000

400,000

400,000

1,600,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

6. โครงการ”การเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคา”

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

7. โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชน
เผ่าและศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
ตาบลแม่สลองใน

2

1

กรมการท่องเทีย่ ว

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

8. โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ศาล
สมเด็จพระเรศวรมหาราช

2

1

กรมการท่องเทีย่ ว

24,694,345

24,694,345

24,694,345

24,694,345

98,777,378

9. โครงการ “ห้องน้าเพือ่ การ
ท่องเทีย่ วบนเส้นทาง R3A
เพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

17,600,000

17,600,000

17,600,000

17,600,000

70,400,000

10 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุง ประจาปี 2559

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

11. โครงการส่งเสริมกีฬาคนพิการ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
จังหวัดเชียงราย ประจาปี พ.ศ.2559

2

1

สานักงานการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา
จ.เชียงราย

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

12. โครงการ“บอกรักสองฝั่งโขง
เชื่อมโยงอารยธรรมล้านนา
สู่ล้านช้าง”

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

18,000,000

13. โครงการจัดงานมหัศจรรย์ 10
ชาติพนั ธุแ์ ม่สาย ครั้งที่ 5

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

8,800,000

14. โครงการปัน่ สองดอยตาม
รอยเท้าพ่อ ประจาปี พ.ศ.2559

2

1

กรมพลศึกษา

400,000

400,000

400,000

400,000

1,600,000

15. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
สวนสาธารณะเพือ่ การกีฬา

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

15,599,000

15,599,000

15,599,000

15,599,000

62,396,000

16. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ๒แผ่นดิน เพือ่ กระชับ
ความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

9,200,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

17. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
มหาสงกรานต์วิถีไทย จังหวัดเชียงราย
“สงกรานต์นสี้ ุขใจ๋ ใส่ชุดไทย แอ่ว
ฮ๊ดน้าตี่เจียงฮาย”

2

1

กรมการท่องเทีย่ ว

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

7,600,000

18. โครงการตามรอยอารยธรรม
เวียงหนองหล่มชมวิถีชีวิต
คนเชียงราย

2

1

กรมการท่องเทีย่ ว

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

19. โครงการจัดกิจกรรม“ปัน่ จักรยาน
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและ ประเทศอาเซียน”

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

18,000,000

20. โครงการปัน่ จักรยานเส้นทางสาย
โรแมนติก
Chaingrai love to ride ชมวิวสอง
แผ่นดิน

2

1

สานักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

2

1

804,861,345

804,861,345

804,861,345

804,861,345

3,219,445,378

รวม 20 โครงการ
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านเจริญเมือง - บ้านกล้วย ช่วง
บ้านเจริญเมือง หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้าน
กล้วย

พ.ศ.
2561

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

2,348,000

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564
2,348,000

2. โครงการนครเชียงรายนครแห่ง
ดอกไม้งาม

พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

72,000,000

3. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ศิลปะวัฒนนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ นครเชียงราย

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

4. โครงการถนนคนเดินนครเชียงราย พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
"กาดเจียงฮายราลึก"
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

5. โครงกรจัดพิธีอัญเญพระพุทธรูป ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
แวดเวียงเจียงฮายและทาบุญตักบาตร และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
วันขึน้ ปีใหม่
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

6. โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

7. โครงการจัดงานป๋าเวณีปใี๋ หม่เมือง ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

8. โครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
ลุ่มน้าโขงและชาติพนั ธุ์
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

9. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

10. โครงการถนนวิถีล้านนา บูชาพ่อขุน ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

120,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

11. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
สู่มาตรฐานการท่องเทีย่ ว : ดอยเขา ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ควาย
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

12. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
พระบรมราชินนี าถ (หาดเชียงราย) ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

13. โครงการพัฒนาพืน้ ที่
สวนสาธารณะหนองปึง๋ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

14. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
พระธาตุ 5 ดอย (ดอยสะเก็น ดอย
จอมทอง ดอยเขาความ ดอยน้าลัดวัง
ซาง ดอยพระบาท)

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

120,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
15. โครงการจัดทาผังพัฒนาพืน้ ที่
เฉพาะย่านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
และพืน้ ทีโ่ ดยรอบเมืองเชียงราย

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

16. โครงการพัฒนาพืน้ ทีท่ างจักรยาน พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
และทางเดินเท้าเลียบแม่นากก
้
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

17. โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการ
เพือ่ การสัญจรและการท่องเทีย่ วใน ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
เมือง
และเชิงสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยง
กับประเทศเพือ่ นบ้าน GMS และ
ASEAN+6,+3

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

18. โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
โดยรอบอนุสาวรีย์พอ่ ขุนเม็งรายเพือ่
ส่งเสริมภูมิทศั น์วัฒนธรรมเมือง
เชียงราย

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเทีย่ ว
ช่วง Low Season พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
19. โครงการศูนย์การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3

1

เทศบาลนครเชียงราย

20,000,000

20,000,000

20. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้ ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
เป็นระบบและมีคุณภาพและพัฒนา และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ตามศักยภาพของ ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
พืน้ ทีใ่ ห้เป็นโครงข่ายความร่วมมือ
จังหวัดและประเทศ ตลอดจนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถี
ชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิน่ จานวน 2 โครงการ

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

48,000,000

48,000,000
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20,000,000

พ.ศ.
2564
20,000,000

พ.ศ.
2561 - 2564
80,000,000

96,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
21. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์
ท่องเทีย่ วทุกภาคส่วนให้มีความรู้
และแผยแพร่ภูมิปญ
ั ญา เพือ่ เพิม่ ล
ความเข้าใจในด้านการบริการ เพือ่
ค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นการสร้างมาตรฐานและความ
ประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว จานวน 10
โครงการ
รวม 21 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ

3

1

3

1

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
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พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

5,100,000

5,100,000

260,448,000
1,472,287,245

258,100,000
1,353,249,245

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564
10,200,000

205,000,000
1,292,649,245

205,000,000
1,280,149,245

928,548,000
5,398,334,978

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. โครงการเสริมสร้างกลไกทาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
1
2
สานักงานพัฒนา
10,015,530
10,015,530
10,015,530
สังคมเพื่อการพัฒนาสังคมและสร้าง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สังคมและความ
ความมัน่ คงของมนุษย์
และสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันของ
มัน่ คงของมนุษย์
สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
จังหวัดเชียงราย
สังคม

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

10,015,530

40,062,120

กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนา
ศักยภาพคณะทางานศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ต้นแบบ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

774,800

774,800

774,800

774,800

3,099,200

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทาง
สังคมและการสนับสนุนระบบบริการ
ทางสังคมถึงถึงกลุ่มเป้าหมายใน
ระดับท้องถิน่
กิจกรรมหลักที่ 1.3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกด้านการจัดการทีอ่ ยู่
อาศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

659,600

659,600

659,600

659,600

2,638,400

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

755,130

755,130

755,130

755,130

3,020,520
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กิจกรรมหลักที่ 1.4 การพัฒนาสภา
องค์กรชุมชนตาบลต้นแบบจังหวัด
เชียงราย

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

4,400,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 การพัฒนาขยาย
ผลโรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน
และติดชุมชนได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1.6 การเสริมสร้าง
กลไกการทางานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อปท.)

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

902,200

902,200

902,200

902,200

3,608,800

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

1,153,800

1,153,800

1,153,800

1,153,800

4,615,200

กิจกรรมหลักที่ 1.7 การช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจพิสูจน์

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงราย

4,670,000

4,670,000

4,670,000

4,670,000

18,680,000

1

2

สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
จริยธรรมและภูมคิ ุ้มกันทางสังคม สู่ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชุมชน สังคมคุณธรรม
และสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดกิจกรรม
อบรมสร้างจิตสานึกคุณธรรม
จริยธรรมฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.2 จัดค่ายสร้าง
ภูมิคุ้มกันฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์จิตอาสาฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสู่
วิถีพอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในวิถี
ชีวิต

1

2

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

10,882,160

10,882,160

10,882,160

10,882,160

43,528,640

1

2

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

1,944,000

1,944,000

1,944,000

1,944,000

7,776,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 ประชุมเชิง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปฏิบตั ิการกลไกการขับเคลื่อนชุมชน โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กาหนดกิจกรรมการพัฒนาและจัดทา พอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต
แผนปฏิบตั ิการ
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 ฝึกอบรมเชิง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปฏิบตั ิการครัวเรือนเป้าหมายด้านฝึก โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
อาชีพสู่ความยั่งยืน
พอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต

1

2

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

884,160

884,160

884,160

884,160

3,536,640

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 เสริมสร้างและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต

1

2

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

4,554,000

4,554,000

4,554,000

4,554,000

18,216,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชีวิตประชาชน
โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต

1

2

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.5 เชิดชูหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคน
เชียงรายจัดนิทรรศการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงคนเชียงราย
(1ครั้ง*๒ วัน )

1

2

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

4. โครงการพัฒนาคุณภาพและการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
ประชาชนจังหวัดเชียงราย
ระดับการศึกษาสูงขึ้น

1

2

สพป.เขต 1

14,431,000

14,431,000

14,431,000

14,431,000

57,724,000

กิจกรรมหลักที่ 4.1 พัฒนาเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและ ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
การศึกษาเพือ่ การมีงานทา
ระดับการศึกษาสูงขึน้

1

2

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย

6,100,000

6,100,000

6,100,000

6,100,000

24,400,000

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรับใช้ในวิถีชีวิต
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กิจกรรมหลักที่ 4.2 การขับเคลื่อน
ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามและการ
กาหนดคุณลักษณะเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
ระดับการศึกษาสูงขึน้

1

2

สปพ.เขต1

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4.3 การจัดตั้งศูนย์
การฝึกอบรมอาเซียน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
ระดับการศึกษาสูงขึน้

1

2

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดนที่
326

1,331,000

1,331,000

1,331,000

1,331,000

5,324,000

กิจกรรมหลักที่ 4.4 การพัมนา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสู่โรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิ ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
เศาชายแดน
ระดับการศึกษาสูงขึน้

1

2

โรงเรียนเชียงของ
วิทยาคม

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

18,000,000

5. โครงการพัฒนาคุณภาพฝีมอื
ส่งเสริมการมีงานทาของกาลัง
แรงงานและการสร้างตลาดแรงงาน แรงงานจากสายการศึกษาให้
จังหวัดเชียงราย
สมดุลและเพียงพอกับ
ตลาดแรงงาน

1

2

สานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

2,948,000

2,948,000

2,948,000

2,948,000

11,792,000

กิจกรรมหลักที่ 5.1 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแรงงานเด็กผิดกฎหมาย

ส่งเสริมการมีงานทาของกาลัง
แรงงานจากสายการศึกษาให้
สมดุลและเพียงพอกับตลาดแรงงาน

1

2

สานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

130,000

130,000

130,000

130,000

520,000

กิจกรรมหลักที่ 5.2 การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครอง
แรงงานในระบบ และนอกระบบ

ส่งเสริมการมีงานทาของกาลัง
แรงงานจากสายการศึกษาให้
สมดุลและเพียงพอกับตลาดแรงงาน

1

2

สานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

80,000

80,000

80,000

80,000

320,000
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กิจกรรมหลักที่ 5.3 การพัฒนา
ส่งเสริมการมีงานทาของกาลัง
ศักยภาพแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ แรงงานจากสายการศึกษาให้
และผู้พกิ ารจังหวัดเชียงราย
สมดุลและเพียงพอกับตลาดแรงงาน

1

2

สานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

1,488,000

1,488,000

1,488,000

1,488,000

5,952,000

กิจกรรมหลักที่ 5.4 มหกรรมเปิดโลก ส่งเสริมการมีงานทาของกาลัง
กว้างสู่อาชีพ เพือ่ คนไทยมีงานทา
แรงงานจากสายการศึกษาให้
จังหวัดเชียงราย
สมดุลและเพียงพอกับตลาดแรงงาน

1

2

สานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

5,000,000

6. โครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน
และสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
กิจกรรมหลักที่ 6.1 การพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
กระบวนการการดาเนินงานพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ใน
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ระดับพืน้ ทีร่ ่วมกับภาคีเครือข่าย
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

2,165,900

2,165,900

2,165,900

2,165,900

8,663,600

1

2

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

702,700

702,700

702,700

702,700

2,810,800

1

2

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

90,000

90,000

90,000

90,000

360,000

กิจกรรมหลักที่ 6.2 สร้างจิตสานึก
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12
ประการและน้อมนาพระราชดารัสมา
ปรับใช้

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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กิจกรรมหลักที่ 6.3 สร้างความ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ตระหนักรู้และรณรงค์ปอ้ งกันปัญหา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
3 เสพในวัยรุ่น
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

ศูนย์เรียนรู้สตรีและ
ครอบครัว

923,200

923,200

923,200

923,200

3,692,800

กิจกรรมหลักที่ 6.4 การฝึกอบรมเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
เยาวชนและประชาชนในพืน้ ทีแ่ นว ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ชายแดน
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

ศูนย์พฒ
ั นาชาวเขา
เชียงราย

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

กิจกรรมหลักที่ 6.5 การฝึกอบรมเด็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
เยาวชนและประชาชนในพืน้ ทีแ่ นว ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ชายแดน
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1

2

กองร้อยตารวจ
ตระเวนชายแดนที่
326

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

7. โครการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชดาริ จังหวัด
เชียงราย

1

2

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

72,000,000

1

2

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

1

2

64,442,590

64,442,590

64,442,590

255,770,360

8. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และสร้างระบบภูมคิ ุ้มกันของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้
เดือดร้อนให้มคี วามมัน่ คงและ
เหมาะสมในการอยู่อาศัย

รวม 8 โครงการ

62,442,590
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1. โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ด้านประชาคมและวัฒนธรรมส่วน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ภูมิภาค (อาเซียน)
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

สป.พม.

80,000

80,000

80,000

80,000

320,000

2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ทางสังคมในระดับพืน้ ที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

สป.พม.

2,384,400

2,384,400

2,384,400

2,384,400

9,537,600

3. โครงการออกหน่วยบริการทาง
สังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

สป.พม.

32,000

32,000

32,000

32,000

128,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
อาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
จัดสวัสดิการ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

514,900

514,900

514,900

514,900

2,059,600
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5. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนเพือ่ ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

6. โครงการการส่งเสริมความเสมอ
ภาคและพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

173,575

173,575

173,575

173,575

694,300

7. โครงการการคุ้มครองพัฒนา
ศักยภาพเพือ่ เป็นครอบครัวเข้มแข็ง

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว

495,000

495,000

495,000

495,000

1,980,000

8. โครงการประชากรเป้าหมายทุก
ช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความ
มั่นคงในชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

13,179,600

13,179,600

13,179,600

13,179,600

52,718,400
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
9. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาและคุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

1,526,900

1,526,900

1,526,900

1,526,900

6,107,600

10. โครงการประชาชนเป้าหมายทุก พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้มีความ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
มั่นคงในชีวิต
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2

2

กรมกิจการผู้สูงอายุ

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

รวม 10 โครงการ

2

2

18,611,375

18,611,375

18,611,375

18,611,375

74,445,500

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
ระดับการศึกษาสูงขึน้

3

2

เทศบาลนครเชียงราย

110,000,000

110,000,000

110,000,000

110,000,000

440,000,000

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
การพัฒนาหนึง่ โรงเรียนสามหลักสูตร ประชาชนให้ได้รับโอกาสและมี
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ จานวน 10
ระดับการศึกษาสูงขึน้
โครงการ

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1,690,000

1,690,000

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิน่
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3,380,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ให้ได้รับการฟืน้ ฟู
พัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกท้องถิน่
จานวน 24 โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

8,001,000

8,001,000

16,002,000

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ
สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ จานวน 20 โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1,830,000

1,830,000

3,660,000

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
และผู้ด้อยโอกาส จานวน ๒๒
โครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างระบบภูมิคุ้มกันของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

3

2

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

7,750,000

7,750,000

15,500,000

3

2

129,271,000
210,324,965

129,271,000
212,324,965

รวม 5 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ
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110,000,000
193,053,965

110,000,000
193,053,965

478,542,000
808,757,860

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
1. โครงการจัดการลุ่มน้าแบบ
ผสมผสาน

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
1
3
สานักงาน
29,229,080
14,248,880
14,248,880
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ให้มนั่ คง พอเพียง ทั่วถึง และ
จังหวัดเชียงราย
สมดุล
ร่วม

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

14,248,880

71,975,720

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การสารวจและ
จัดทาข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ การติดตาม
สถานการณ์และการประเมินผล
สถานการณ์ลุ่มน้า

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย

3,558,150

3,558,150

3,558,150

3,558,150

14,232,600

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดาริ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3,465,800

3,465,800

3,465,800

3,465,800

13,863,200

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 สารวจและ
จัดทาข้อมูลสถานการณ์การปนเปือ้ น
ของสารเคมีทางการเกษตรในแหล่ง
น้าสาคัญ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้
หลวง

800,500

800,500

800,500

800,500

3,202,000

4-73

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563
850,000

850,000

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 การเฝ้าระวัง ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่ง ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
น้า
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

สานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย

850,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่ฟา้ หลวง

2,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 ส่งเสริมการลด ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ก๊าซเรือนกระจกในชุมชนและ
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สถานศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

สานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงราย

953,200

953,200

953,200

953,200

3,812,800

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 เพิม่
ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในชุมชนพืน้ ทีส่ ูง
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

893,200

850,000

850,000

850,000

3,443,200
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850,000

พ.ศ.
2564

3,400,000

2,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
- กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ้ปอ้ งกัน
ศัตรูพชื โรคและแมลง

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงราย (เกษตรที่
สูง)

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

5,600,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.9 สนับสนุนการ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ปรับตัวและหนีภัยในพืน้ ทีล่ าดเชิงเขา ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
เชียงราย

2,371,230

2,371,230

2,371,230

2,371,230

9,484,920

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 พัฒนาแหล่ง ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
น้าระบบประปาภูเขาเพือ่ การอุปโภค ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริโภค
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล
- กิจกรรมหลักที่ 1.11 ปรับปรุงฟืน้ ู ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
แหล่งน้าสาธารณะอ่างเก็บน้าห้วย
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ช้างตาย บ้านธรรมจาริก หมู่ที่ 13
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล
- กิจกรรมหลักที่ 1.12 ขุดลอกราง ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ระบายน้าลาเหมืองแดง ลาเหมือง
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
หนองบัว ลาเหมืองสันมะนะ และคู ความหลากหลายทางชีวภาพให้
เมืองดอยงาม เวียงพาน
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่ฟา้ หลวง

8,000,000

8,000,000

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่จัน

3,500,000

3,500,000

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่ฟา้ หลวง

1,437,000

1,437,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

2. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ลุ่มรองรับน้าหลากและแหล่งรองรับ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
น้า
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้มนั่ คง พอเพียง ทั่วถึง และ
สมดุล

1

3

ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

99,685,000

99,685,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 ขุดลอกหนองอี ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
กิ้ว หมู่ 14 ตาบลต้า อาเภอขุนตาล ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอขุนตาล

8,517,000

8,517,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 ขุดลอกอ่างเก็บ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
น้าห้วยหลวง หมู่ 9 ต.โรงช้าง อ.ป่า ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
แดด
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอป่าแดด

3,000,000

3,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 ขุดลอกอ่างเก็บ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
น้าขุนน้าห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่สาย

3,168,000

3,168,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 ขุดลอกอ่างเก็บ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
น้าห้วยส้าน หมู่ 5 บ้านโป่งแพร่
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่ลาว

10,100,000

10,100,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 ขุดลอกอ่างเก็บ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
น้าคุกคาง อาเภอเวียงป่าเป้า
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเวียงป่าเป้า

9,000,000

9,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.6 ขุดลอกอ่างเก็บ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
น้าหนองเขียว บ้านร้อง
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเวียงป่าเป้า

9,000,000

9,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.7 ปรับปรุงฟืน้ ฟู
อ่างเก็บน้าห้วยทราย

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเชียงแสน

8,000,000

8,000,000

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 2.8 ก่อสร้างฝาย
น้าคา

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเชียงแสน

40,000,000

40,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.9 ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าห้วยป่ากล้วย

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเวียงป่าเป้า

8,900,000

8,900,000

3. โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้มนั่ คง พอเพียง ทั่วถึง และ
สมดุล

1

3

ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

36,000,000

36,000,000

36,000,000

36,000,000

144,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.1 จัดเตรียมพืน้ ที่
ปลูก การสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือ โดยใช้หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

48,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 จัดเตรียมพันธุ์
ไม้ทปี่ ลูก

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

48,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 3.3 การบารุง ดู
และรักษา ในระยะ 1 ปีแรก

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอทุกอาเภอ

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

48,000,000

4. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมูบ่ ้าน

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้มนั่ คง พอเพียง ทั่วถึง และ
สมดุล

1

3

ที่ทาการปกครอง
อาเภอ ร่วม

31,540,170

7,000,000

7,000,000

7,000,000

52,540,170

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 ขุดเจาะน้า
บาดาล ระบบน้าสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์/ไฟฟ้า

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่จัน

2,902,170
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2,902,170

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

16,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 ก่อสร้างระบบ
ประปาภูเขา ตาบลท่าก๊อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอแม่สรวย

2,494,000

2,494,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.4 ก่อสร้างประปา ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ภูเขา ตาบลดอยฮาง
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเมืองเชียงราย

9,944,000

9,944,000

5. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนคัด ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการ
แยกขยะที่ต้นทางและพัฒนาศูนย์ จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
สาธิตเรียนรูก้ ารจัดการวัสดุเหลือใช้ ร่วมและมีประสิทธิภาพ

1

3

ที่ทาการปกครอง
อาเภอ ร่วม

24,041,800

5,100,000

4,500,000

4,100,000

37,741,800

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 เพิม่ ศักยภาพ
ชุมชนคัดแยกขยะทีต่ ้นทาง

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอพาน

1,300,000

1,000,000

850,000

850,000

4,000,000
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7,000,000

7,000,000

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 ก่อสร้างและ
จัดหาแหล่งน้าเพิม่ เติมต้านภัยแล้ง

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

7,000,000

พ.ศ.
2564

37,200,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 5.2 เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการขยะใน
โรงเรียน

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,150,000

950,000

950,000

950,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.3 พัฒนาศูนย์
สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,841,800

1,200,000

950,000

750,000

4,741,800

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้การจัดการขยะในแหล่ง
ท่องเทีย่ ว

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

1

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

750,000

750,000

750,000

750,000

3,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.5 พัฒนาศูนย์
สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุทดแทน
เชื้อเพลิงในโรงงาน

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

1

3

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเชียงแสน

19,000,000

1,200,000

1,000,000

800,000

22,000,000

6. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการ
ให้เป็นพื้นที่สีเขียว
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ

1

3

5,000,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

20,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 6.1 สารวจ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
ออกแบบก่อสร้าง วางผังบริเวณ จัด จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ภูมิทศั น์และระบบส่องสว่าง เช่น
และมีประสิทธิภาพ
ระบบรดน้า, ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

1

3

สานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย
ร่วม การ
สานักงานโยธาธิ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย ร่วม
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 6.2 ดาเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
ก่อสร้างตามกาหนดการ กากับดูแล จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และมีประสิทธิภาพ
ก่อสร้างงานจัดภูมิทศั น์และระบบ
ส่องสว่าง

1

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย ร่วม

- กิจกรรมหลักที่ 6.3 ตรวจรับงาน
ตามสัญญาทีก่ าหนดใน TOR
- กิจกรรมหลักที่ 6.4 จัดระบบ
บริหารจัดการและดาเนินการ มอบให้
จังหวัดเชียงราย ในการบริหาร
จัดการตามระเบียบราชการ

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมี
าพ องเพือ่ การ
ส่งเสริปมระสิ
การพัทธิฒภนาเมื
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

1

3

1

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
งราย ร่วมการ
สานัเชีกยงานโยธาธิ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย ร่วม

7. โครงการหมูบ่ ้านเชิงนิเวศ

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/
หมูบ่ ้าน

1

3

1

3

- กิจกรรมหลักที่ 7.1 กิจกรรมการ ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการปลูกป่าและแนว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ป้องกันไฟป่าถาวร
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

5,000,000

3,000,000

9,000,000

3,000,000

20,000,000

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

5,964,000

5,964,000

5,964,000

5,964,000

23,856,000

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,904,000

1,904,000

1,904,000

1,904,000

7,616,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

- กิจกรรมหลักที่ 7.2 กิจกรรมเชิง
ปฏิบตั ิการปรับปรุงนิเวศภูมิทศั น์
เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว ไม้เศรษฐกิจและแนว
กันไฟ เพือ่ การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,309,000

1,309,000

1,309,000

1,309,000

5,236,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.3 กิจกรรมเชิง
ปฏิบตั ิการการจัดการขยะวัสดุเหลือใช้
เชิงสร้างสรรค์สนับสนุนการ
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,020,000

1,020,000

1,020,000

1,020,000

4,080,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.4 กิจกรรม
ส่งเสริมการสื่อสารชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์หมู่บา้ นเชิงนิเวศและ
การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

443,000

443,000

443,000

443,000

1,772,000

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

1,288,000

1,288,000

1,288,000

1,288,000

5,152,000

- กิจกรรมหลักที่ 7.5 กิจกรรมเชิง
ปฏิบตั ิการเพิม่ ขีดความสามารถ
บุคลากรและเยาวชนชุมชนนิเวศ
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนป้องกันและควบคุมไฟป่า

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/
หมูบ่ ้าน

- กิจกรรมหลักที่ 8.1 เสริมสร้าง
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ศักยภาพชุมชน แก้ไขปัญหาไฟป่า
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
และหมอกควันตามแนวทางประชารัฐ ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

- กิจกรรมหลักที่ 8.2 สร้างองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการเพือ่
ป้องกันและแกไขปัญหาหมอกควัน

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

รวม 8 โครงการ

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1

3

ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

86,000,000

1

3

ทีท่ าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

72,000,000

1

3

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

14,000,000

1

3

252,960,050

92,812,880

98,212,880

91,812,880

535,798,690
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
1. โครงการพัฒนาแม่นา้ คูคลอง
ธรรมชาติในเขตเมืองและชุมชน ให้มี
ความสามารถในการรับน้าและ
ระบายน้า (68 โครงการ)

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

63,597,500

2

3

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

64,853,500

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงพืน้ ทีช่ ุ่มน้า ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
เวียงหนองหล่มในพืน้ ทีต่ าบลท่า
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ข้าวเปลือกเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และมีประสิทธิภาพ
เชิงอนุรักษ์ อาเภอแม่จัน

2

3

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

183,477,000

183,477,000

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงพืน้ ที่
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
สาธารณะเวียงหนองหล่มเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
บริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลจันจว้า อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

2

3

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

379,200,000

379,200,000

4. โครงการเขือ่ นป้องกันตลิ่งริม
แม่นาภายในประเทศ
้
จานวน 16
โครงการ

2

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

4-85

47,500,000

190,000,000

75,027,200

พ.ศ.
2561 - 2564

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

31,473,500

พ.ศ.
2564

234,951,700

237,500,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

2561

2562

2563

2564

2561 - 2564

5. โครงการป้องกันการสูญเสีย
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ดินแดนชายฝี่งแม่นาชายแดนระหว่
้
าง รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ประเทศ จานวน 10 โครงการ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

2

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

139,600,000

6. โครงการพัฒนาเมือง จานวน 7
โครงการ

2

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

635,000,000

635,000,000

7. โครงการป้องกันน้าท่วมพืน้ ทีช่ ุมชน ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
จานวน 3 โครงการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

2

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

320,000,000

320,000,000

8. โครงการซ่อมแซมเขือ่ นป้องกัน
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ตลิ่งริมแม่นา้ ภายในจังหวัดเชียงราย รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
จานวน 5 โครงการ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

2

3

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงราย

45,500,000

45,500,000

2

3

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

รวม 8 โครงการ

1,815,130,500
4-86

279,200,000

532,797,500

279,200,000

310,673,500

698,000,000

75,027,200

2,733,628,700

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

1. โครงการรับมือความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
สภาพอากาศเมืองเชียงราย
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

6,400,000

2. โครงการดาเนินการจัดการบาบัด
น้าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

14,000,000

3. โครงการกาจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจรในรูปแบบผสมผสาน
กาจัดขยะมูลฝอยรวมเข้าโรงงานทา
ปุย๋ หมัก/ก๊าซชีวภาพ/พลังงานอื่นๆ
และฝังกลบขยะส่วนทีเ่ หลือรายวัน

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

18,500,000

18,500,000

18,500,000

18,500,000

74,000,000

4. โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทา ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
ผังเมืองรวมเทศบาลนครเชียงราย
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

5. โครงการพัฒนาแหล่งน้าสาธารณะ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

6. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลาย ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ทางชีวภาพเทศบาลนครเชียงราย
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

7. โครงการพัฒนาแม่นากกสายใน
้
(กกหลง)

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

480,000,000

8. โครงการจัดทาฝายกั้นน้า และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
สถานีสูบน้าในบริเวณคลองแม่กกน้อย ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้
มั่นคง พอเพียง ทัว่ ถึง และสมดุล

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

9. โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณคูเมือง ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
(เก่า) ของเมืองเชียงราย
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

10. โครงการจัดตั้งศูนย์อานวยการ
และศูนย์ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร
เชียงราย

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและชุมชน/
หมู่บา้ น
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4,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

11. โครงการพัฒนาเมืองเชียงรายให้ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
เป็นเมืองน่าอยู่
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

12. โครงการปรับปรุงสวนตุงและ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
โคมนครเชียงรายเพือ่ เป็นพืน้ ที่
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
สาธารณะและพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ชุมชน และมีประสิทธิภาพ

3

3

เทศบาลนครเชียงราย

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

13. โครงการพัฒนาองค์กรปกครอง ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
ส่วนท้องถิน่ ให้เป็นองค์กรแห่งการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ และมีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร การใช้พลังงานทดแทน
เพือ่ ลดผลกระทบภาวะโลกร้อน
จานวน 6 โครงการ

3

3

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

2,140,000

2,140,000

4,280,000

14. โครงการพัฒนาแหล่งน้า และ
ระบบบริหารจัดการน้าเพือ่ ให้
เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
จานวน 12 โครงการ

3

3

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

4,695,000

50,000

4,745,000

3

3

224,435,000

219,790,000

217,600,000

217,600,000

879,425,000

2,292,525,550

845,400,380

626,486,380

384,440,080

4,148,852,390

ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพือ่ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ

รวม 14 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมัน่ คง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การดาเนินการตามแผนประชารัฐ 1
27,833,000
27,833,000
4 ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในและตาม
ร่วมใจสร้างหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ภาคีเครือข่าย
แนวชายแดน
ปลอดภัยยาเสพติด

1,800,000

1,800,000

27,833,000

1,800,000

พ.ศ.
2561 - 2564
111,332,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การเฝ้าระวัง การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ป้องกันในหมู่บา้ นเป้าหมายรุนแรง
ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ระดับจังหวัดและอาเภอ ตามแผน
ปลอดภัยยาเสพติด
ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บา้ นชุมชน
มั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

1

4

ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

- กิจกรรมหลักที่ 1.2 การประชุม
การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ชี้แจงนโยบาย/แผนปฏิบตั ิการและ ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้านยา ปลอดภัยยาเสพติด
เสพติดระดับจังหวัดและระดับอาเภอ

1

4

ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 การบริหาร
จัดการแบบบูรณาการด้านการ
อานวยการการป้องกันและ
ปราบปรามการบาบัดรักษา ของ
ศอ.ปส.จ.ชร.

การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ปลอดภัยยาเสพติด

1

4

ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.4 การฝึกอบรม การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ด้านการข่าวยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ปลอดภัยยาเสพติด

1

4

ศอ.ปส.จ.ชร.และ
ภาคีเครือข่าย

700,000

700,000

700,000

700,000

2,800,000
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1,800,000

27,833,000

พ.ศ.
2564

7,200,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.
การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ศอ.ปส.จ.ชร.และ
1
4
กลยุทธ์

- กิจกรรมหลักที่ 1.5 การสนับสนุน
ด้านการข่าว/การรายงานข่าว การ ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ปฏิบตั ิการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย ปลอดภัยยาเสพติด
ยาเสพติด ตามการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย

ภาคีเครือข่าย

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

2561
300,000

2562
300,000

2563
300,000

2564
2561 - 2564
300,000
1,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.6 การฝึกอบรม การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
เยาวชนเครือข่ายอาสาต้านภัยยาเสพ ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ติด
ปลอดภัยยาเสพติด

1

4

กอ.รมน.จว.ชร.

2,148,000

2,148,000

2,148,000

2,148,000

8,592,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.7 การสกัดกั้นคน การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ต่างด้าวทีเ่ กี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ามา ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ในราชอาณาจักร
ปลอดภัยยาเสพติด

1

4

ตม.ชร.

12,300,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

27,300,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.8 การฝึกอบรม
เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด

การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ปลอดภัยยาเสพติด

1

4

ทปค.จว.ชร. (กง.มค.)

750,000

750,000

750,000

750,000

3,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.9 อบรมทบทวน
ตารวจบ้านต่อต้านยาเสพติด

การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ปลอดภัยยาเสพติด

1

4

ภ.จว.ชร.

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.10 เสริมสร้าง
การดาเนินการตามแผนประชารัฐ
ประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด ร่วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน
ในพืน้ ทีช่ ั้นในและพืน้ ทีต่ ามแนว
ปลอดภัยยาเสพติด
ชายแดน

1

4

ภ.จว.ชร. และ ฉก.
ม.2

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

2. โครงการจัดระเบียบสังคมและ 1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณา
การป้องกันและ ปราบปรามการค้า การและการป้องกันแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 2. พัฒนาและ
มนุษย์แบบบูรณาการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.
1
4 ทปค.จว. (กลุ่มงาน

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

30,850,000

29,850,000

30,850,000

30,850,000

122,400,000

ความมัน่ คง) และ
ภาคีเครือข่าย

เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสัม
คมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาความมั่นคง
ฯ

- กิจกรรมหลักที่ 2.1 การฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั ิการการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม
และการป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์

1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ 2. พัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาสัมคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาความมั่นคง ฯ

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

800,000

800,000

800,000

800,000

3,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการจัดระเบียบสังคม
และการป้องกันแก้ไข ปัญหาการค้า
มนุษย์จังหวัดเชียงราย

1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ 2. พัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาสัมคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาความมั่นคง ฯ

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.
1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
1
4 ทปค.จว. (กลุ่มงาน
กลยุทธ์

- กิจกรรมหลักที่ 2.3 การตรวจจัด
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
ระเบียบสังคมและการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์แบบเข้มข้น มนุษย์ 2. พัฒนาและเสริมสร้าง

ความมั่นคง)

พ.ศ.
2561
2,000,000

พ.ศ.
2562
2,000,000

พ.ศ.
2563
2,000,000

พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2561 - 2564
2,000,000
8,000,000

เครือข่ายภาคประชาสัมคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาความมั่นคง ฯ

- กิจกรรมหลักที่ 2.4 เสริมสร้างความ 1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
ร่วมมือเมืองต่อต้านการค้ามนุษย์

1

4

พมจ.ชร.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 2.5 ประชารัฐร่วมใจ 1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
รวมพลังต่อต้านภัยการค้ามนุษย์
มนุษย์ 2. พัฒนาและเสริมสร้าง
จังหวัดเชียงราย

1

4

พมจ.ชร.

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

มนุษย์ 2. พัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาสัมคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาความมั่นคง ฯ

เครือข่ายภาคประชาสัมคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาความมั่นคง ฯ
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)

งบประมาณดาเนินการ

แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 2.6 การติดตั้งระบบ 1. การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ 1
4 ภ.จว.ชร. และ ทปค.
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ

กลยุทธ์

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภาครัฐ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและการ
บังคับใช้กฎหมาย

และการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ 2. พัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาสัมคมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาความมั่นคง ฯ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมัน่ คงโดยภาคประชาสังคม

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมัน่ คง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาค
ประชาชน 2.การสร้างความรัก
ความสามัคคีของ ราษฎรและ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความ
มัน่ คง

อ.ขุนตาล

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมัน่ คง) และ
ภาคีเครือข่าย
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พ.ศ.
2561
25,300,000

พ.ศ.
2562
15,000,000

พ.ศ.
2563
15,000,000

17,477,000

17,477,000

17,477,000

พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2561 - 2564
15,000,000 70,300,000

17,477,000

69,908,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 3.1 การฝึกจัดตั้งชุด 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
1
4 ทปค.จว. (กลุ่มงาน
รักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.)

เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

- กิจกรรมหลักที่ 3.2 การฝึกทบทวน 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ลูกเสือชาวบ้าน
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

ความมั่นคง)

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

4-95

พ.ศ.
2561
4,000,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
2564
2561 - 2564
4,000,000
4,000,000
4,000,000 16,000,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

18,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 3.3 พัฒนา
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
กอ.รมน.จว.ชร.
1
4
ประสิทธิภาพกองหนุนเพือ่ ความ
มั่นคงแห่งชาติ (กนช.)

เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

- กิจกรรมหลักที่ 3.4 ฝึกทบทวนเพิม่ 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นฝ่าย
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
รักษาความสงบเรียบร้อย (ผรส.)
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

1

4

ทปค.จว.ชร. (กง.มค.)
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พ.ศ.
2561
4,400,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
2564
2561 - 2564
4,400,000
4,400,000
4,400,000 17,600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 3.5 ฝึกจัดตั้ง
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
1
4 ทปค.จว. (กลุ่มงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวัง
ปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากร
ของชาติ

เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

- กิจกรรมหลักที่ 3.6 เฝ้าระวัง
ควบคุมประชากรแฝงและ แรงงาน
ต่างด้าว

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

ความมั่นคง) และ
ภาคีเครือข่าย

1

4

กอ.รมน.ชร.
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พ.ศ.
2561
50,000

50,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
50,000
50,000

50,000

50,000

พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2561 - 2564
50,000
200,000

50,000

200,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 3.7 เสริมสร้าง
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ทปค.จว.ชร.
1
4
ศักยภาพประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยและความมั่นคง
ชายแดนและการประสาน
ความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่ นบ้าน

เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

- กิจกรรมหลักที่ 3.8 เพิม่ ศักยภาพ 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การข่าวตามแนวชายแดนรองรับการ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จัดการ ภัยคุกคามความมั่นคง
รูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการ
รักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
2.การสร้างความรักความสามัคคี
ของ ราษฎรและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

(กง.มค.) และ ฉก.ม.2

1

4

ฉก.ม.2
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พ.ศ.
2561
3,100,000

337,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
2564
2561 - 2564
3,100,000
3,100,000
3,100,000 12,400,000

337,000

337,000

337,000

1,348,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
4. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
1
4 ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ประสิทธิภาพการอานวยความเป็น
ธรรม การป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและปัญหาด้านความมัน่ คง
อื่น ๆ

อานวยความเป็นธรรมภาค
ประชาสังคม

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

9,200,000

9,200,000

9,200,000

9,200,000

36,800,000

ความมัน่ คง) และ
ภาคีเครือข่าย

- กิจกรรมหลักที่ 4.1 เสริมสร้าง
พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
คุณธรรมจริยธรรม และความเข้มแข็ง อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
จังหวัดใสสะอาด ป้องกันและ
สังคม
ปราบปรามการทุจริตทุกภาคส่วน

1

4

สานักงานจังหวัด
เชียงราย

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

17,600,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.2 เพิม่
พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.)
สังคม
และคณะกรรมการกลางหมู่บา้ น
อพป.(ก.อปพ.)

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

17,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทางทะเบียนโดยภาคประชาสังคม

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
สังคม
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บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมการ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
1
4 ทปค.จว. (กลุ่มงาน
การจัดประชุมพิจารณาให้สัญชาติไทย อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
สังคม

ความมั่นคง)

พ.ศ.
2561
300,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
300,000
300,000

พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2561 - 2564
300,000
1,200,000

- กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมการ
ปรับปรุงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและ
อาเภอ

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
สังคม

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

5. โครงการปลูกจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยด้านวินยั จราจร และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน

ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย
และวินยั จราจร และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย
และวินยั จราจร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมัน่ คง) /
สนง.ปภ.จ.ชร. /
ภ.จว.ชร.

67,767,000

67,767,000

67,767,000

67,767,000

271,068,000

1

4

สนง.ปภ.จว.ชร.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย
และวินยั จราจร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน

1

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)

13,000,000

13,000,000

13,000,000

13,000,000

52,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 5.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

- กิจกรรมหลักที่ 5.2 ขับเคลื่อน
แผนงานการจัดทาธรรมนูญหมู่บา้ น
และแผนงานการตั้งด่านชุมชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั ิเหตุทาง
ถนนโดยภาคประชาสังคม

4-100

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
- กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและลด ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย
สนง.ปภ.จว.ชร.
1
4
อุบตั ิเหตุทางถนนตลอดทัง้ ปี จังหวัด
เชียงราย (แผนงานสร้างจิตสานึก,
แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์,
แผนงานแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย,
แผนงานบังคับใช้กฎหมาย

และวินยั จราจร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน

- กิจกรรมหลักที่ 5.4 กิจกรรมการ
รณรงค์ปลูกจิตสานึกสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ
ตาบลหมู่บา้ น

ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย
และวินยั จราจร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน

รวม 5 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย
ชุมชน 16 อาเภอ จานวน 48 โครงการ และวินยั จราจร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน

รวม 1 โครงการ

1

4

1

4

2

4

2

4

ทปค.จว. (กลุ่มงาน
ความมั่นคง) /
สนง.ปภ.จ.ชร. /
ภ.จว.ชร.

แขวงทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวง
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พ.ศ.
2561
53,767,000

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2562
2563
2564
2561 - 2564
53,767,000
53,767,000
53,767,000 215,068,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

153,127,000

152,127,000

153,127,000

259,000,000

262,000,000

256,000,000

259,000,000

1,036,000,000

259,000,000

262,000,000

256,000,000

259,000,000

1,036,000,000

153,127,000 611,508,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่าย
ภาคประชาสัมคมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาความมั่นคง ฯ

3

4

เทศบาลนครเชียงราย

50,000,000

50,000,000

2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและ
เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ จานวน 14
โครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่
และพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยภาคประชาชน

3

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1,620,000

1,620,000

3,240,000

3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บุคลากรในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามหลัก อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
ธรรมาภิบาล จานวน 16 โครงการ สังคม

3

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

4,680,000

4,680,000

9,360,000

4. โครงการพัฒนา สนุบสนุน การใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิราชการ
จานวน 37 โครงการ

3

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

123,454,000

1,554,000

125,008,000
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50,000,000

พ.ศ.
2561 - 2564

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCYV) และห้องควบคุม

พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
สังคม

50,000,000

พ.ศ.
2564

200,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
แหล่ง ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
กลยุทธ์
งปม.
5. โครงการเสริมสร้างระบบด้านการ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ประสานเครือข่ายในการพัฒนา
อานวยความเป็นธรรมภาคประชา
ท้องถิน่ ให้เข้มแข็งเพือ่ ให้เกิดความ
สังคม
ร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน จานวน
14 โครงการ

4

3

4

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2561 - 2564

3,110,000

3,110,000

182,864,000
594,991,000

60,964,000
475,091,000

50,000,000
459,127,000

50,000,000
462,127,000

343,828,000
1,991,336,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

โครงการที่ขอรับงบจังหวัด จานวน 61 โครงการ

1,197,607,540

837,670,370

836,570,370

817,670,370

3,689,518,650

โครงการรวม 6 ยุทธศาสตร์ จานวน 192 โครงการ

5,204,905,960

3,440,342,790

3,099,843,790

รวม 5 โครงการ
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ

3

พ.ศ.
2561

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2563

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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6,220,000

2,848,297,490 14,593,390,028

