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การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย
จานวนประชากรของจังหวัดเชียงราย
พื้นที่ลุ่มน้ากก แบ่งพื้นที่ลุ่มน้าสาขาออกเป็น 4 ลุ่มน้าสาขา
พื้นที่ลุ่มน้าโขง (เหนือ) แบ่งพื้นที่ลุ่มน้าสาขาออกเป็น 8 ลุ่มน้าสาขา
จุดเด่นและข้อจากัดของเส้นทาง R3A และ R3B
ผลการประเมินโครงการ ประจาปี พ.ศ. 2553 - 2555
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย (  ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบและข้อบ่งชี้คุณภาพของแผนกับนโยบายของรัฐบาล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ตามราคาประจาปี
จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2550 - 2553
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา ณ ราคาคงที่
แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี – นาปรัง ปี พ.ศ. 2552 – 2554
แสดงข้อมูลการปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2552 – 2554
แสดงข้อมูลการปลูกถั่วเหลือง ปี พ.ศ. 2552 – 2554
แสดงข้อมูลการปลูกลาไย ปี พ.ศ.2552-2554
แสดงข้อมูลการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ.2552-2554
แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา ปี พ.ศ.2552-2554
แสดงข้อมูลการปลูกชา ปี พ.ศ.2552-2554
แสดงข้อมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ.2552-2554
แสดงข้อมูลการปลูกสับปะรด ปี พ.ศ.2552-2554
แสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2552 – 2554
แสดงพื้นที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตสัตว์น้าที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2550– 2554
แสดงปริมาณพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแยกรายอาเภอ ปี 2554
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แสดงมูลค่าผลิตผลสัตว์น้าสาคัญ ปี 2551 – 2554
สถิติจานวนโรงงาน ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2552 – 2554
สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2551 -2554
สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2543 - 2554
สถิติการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2551 2554
สถิติการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551-2554
การค้าชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2552 - 2554
เปรียบเทียบสินค้าเข้า – ออก ในแต่ละด่านชายแดน ปี พ.ศ. 2554
เปรียบเทียบการขนส่งสินค้าทางลาน้าโขงและเส้นทาง R3A ไปยังจีน
ปี พ.ศ. 2554
ประเภทสินค้าส่งออก ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554
ประเภทสินค้านาเข้า ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554
จานวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2551 - 2554
จานวนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน
เป็นนายอาเภอ ปี พ.ศ.2554
แสดงสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2552 – 2554
ตารางสรุปจานวนโรงเรียน /ห้องเรียน /ครู อาจารย์ และนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
ตารางสรุปจานวนสถาบัน/มหาวิทยาลัย/ห้องเรียน ครู อาจารย์/นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
ประเภทสถานบริการสาธารณสุขและบุคลากร
สรุปรายได้เฉลี่ย / คน / ปี จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2552 - 2554 จังหวัดเชียงราย
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พื้นที่ป่าไม้จาแนกตามประเภทและชนิดของป่า พ.ศ.2547
ค่า PM10 ที่วัดได้สูงสุด
จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย (2554)
ผลการดาเนินงานการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2552 - 2554
ผลการดาเนินงานการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2552 - 2554
ผลการดาเนินงานการบาบัดรักษา ปี พ.ศ. 2552 - 2554
การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2552 - 2554
สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 - 2554
การจัดระเบียบสังคม ปี พ.ศ. 2552 – 2554
โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 - 2554
การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 – 2554
จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2555
สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี พ.ศ. 2552 – 2555
ข้อมูลเปรียบเทียบการบาดเจ็บระหว่าง ชาย – หญิง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2555
ข้อมูลผลการดาเนินงาน ในงบประมาณปี พ.ศ. 2552 – 2555
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ตามราคาประจาปี
จาแนกตามสาขาการผลิตที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2553
การผลิตสาขาเกษตรกรรม จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2553
แผนภูมิแสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2554
แผนภูมิแสดงปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2554
แผนภูมิแสดงปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2554
แผนภูมิแสดงมูลค่าผลิตผลสัตว์น้าสาคัญ ปี พ.ศ. 2551-2554
สถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552-2555
สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2543-2554
สถิติการค้าชายแดนไทย-จีน ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554
สถิติการค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554
การค้าชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2552-2554
อัตราการเกิด ตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร
ในจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2549-2554
สาเหตุการเสียสละที่สาคัญ 5 อันดับแรก
พ.ศ. 2552-2554 ของประชากรจังหวัดเชียงราย
สาเหตุการป่วย 5 อันดันแรกของผู้ป่วยนอกจาแนกตามสาเหตุ
21 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2552-2554
อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก
จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2551-2554
การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2555
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