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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน  
                             เชื่อมโยง กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

 
พ.ศ.  

 
2557 
 

พ.ศ.  
   

2558 

พ.ศ. 
 

2559 

พ.ศ. 
 
2560 

พ.ศ.
2557 
 –  
พ.ศ.
2560 

1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน Logistic เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มประเทศ GMS กลุ่มประเทศ
อาเซียน 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการอ านวยความ
สะดวกระบบโลจิสติกส์ 

5 5 5 5 5 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ 

รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม

ประเทศGMS/AC+6  
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตร 

2. ร้อยละของจ านวนแปลง/
ฟ า ร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ ใ บ รั บ ร อ ง
มาตรฐาน GAP ของผลผลิต
การเกษตรที่ส าคัญต่อจ านวน
แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจ
จากกระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์ 

100 100 100 100 100 2. เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้าง

คุณค่า พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและสนับสนุนระบบ

ชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน  

 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรส าคัญ
ของจังหวัด 

5 5 5 5 5 3. ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑส์ินค้า 

OTOP และSME เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า

การค้าชายแดน 
10 10 10 10 10 4. การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ

แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศกลุ่มประเทศGMS/AEC+6 
 5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้

จากการท่องเที่ยว 
10 10 10 10 10  
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า    
การลงทุนเช่ือมโยงสู่อาเซียน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศGMS/AEC+6 

1 1 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

2. โครงการพัฒนาจังหวัดเชียรายให้เป็นแหล่ง
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

1 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

3. โครงการเปิดประตูเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN  
(Chiang - Rai Gateway) 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

1 1 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

1 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - จังหวัดเชียงราย 

5. โครงการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมของประชาชนก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศGMS/AEC+6 

1 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

1 1 5,467,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - จังหวัดเชียงราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

7. โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ข้าว 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

1 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ ากก ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
 

1 1 5,000,000 10,000,000 - - - จังหวัดเชียงราย 

9. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมขนส่ง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

1 1 29,267,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

10. โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายและรับรอง
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 43,700,000 - - - กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

11. โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า
หนองหลวง อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ระยะที่2 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 130,000,000 - - - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

12. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ 
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

2 1 - - - - การรถไฟแห่งประเทศไทย 

13. โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

2 1 - - - - กรมทางหลวง  
กระทรวงคมนาคม 

14. โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

2 1 - - - -  ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) กระทรวงคมนาคม 

15. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

2 1 - - - - การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

16. โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 - - - - ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

17. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง 
- ถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย(วงแหวนตะวันตก) 
-ถนนเลี่ยงเมืองเชียงของ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

2 1 - - - - กรมทางหลวง  
กระทรวงคมนาคม 

18. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร(GAP) 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 500,000 500,000 500,000 500,000 กรมส่งเสริมการเกษตร 

19. โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 500,000 500,000 500,000 500,000 กรมส่งเสริมการเกษตร 

20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการ
ลดต้นทุน 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 500,000 500,000 500,000 500,000 กรมส่งเสริมการเกษตร 

21. โครงการลดความเสี่ยงด้านราคา เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 500,000 500,000 500,000 500,000 กรมส่งเสริมการเกษตร 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nesdb.go.th%2F&ei=0sjrUMfUGsW9kAWYnoGAAQ&usg=AFQjCNHMDOZQdBxd5ww5I--UOflGs9nINg&sig2=rjzQ7N56jb3FfQ6zO3HClg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nesdb.go.th%2F&ei=0sjrUMfUGsW9kAWYnoGAAQ&usg=AFQjCNHMDOZQdBxd5ww5I--UOflGs9nINg&sig2=rjzQ7N56jb3FfQ6zO3HClg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nesdb.go.th%2F&ei=0sjrUMfUGsW9kAWYnoGAAQ&usg=AFQjCNHMDOZQdBxd5ww5I--UOflGs9nINg&sig2=rjzQ7N56jb3FfQ6zO3HClg
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

22. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 200,000 200,000 200,000 200,000 กรมส่งเสริมการเกษตร 

23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปของ
ผลผลิตการเกษตร 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 200,000 200,000 200,000 200,000 กรมส่งเสริมการเกษตร 

24. โครงการส ารวจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

2 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กรมการท่องเที่ยว 

25. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิม 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

2 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กรมการท่องเที่ยว 

26. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แบบพ านักระยะยาว(Longstay) 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

2 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กรมการท่องเที่ยว 

27. โครงการOne Stop Service ส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

2 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กรมการท่องเที่ยว 

28. โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (Community Based Tourism) 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

2 1 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 กรมการท่องเที่ยว 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

29. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์OTOP  ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

2 1 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
13 

30. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6  

2 1 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 สนง.พาณิชย์.จ.ชร 

31. โครงการพัฒนาย่านการค้าจังหวัดเชียงราย การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6  

2 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สนง.พาณิชย์.จ.ชร 

32. โครงการพัฒนาเมือง ปรับปรุงถนน
เอกลักษณ์ล้านนา ถนนสิงหไคล อ.เมือง         
จ.เชียงราย ความยาวรวม 700 เมตร 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 10,000,000 10,000,000 - - กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

33. โครงการพัฒนาเมืองตามผังพัฒนาพื้นที่
บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าโขง ชุมชนเชียงของ จ.
เชียงราย – โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แนว
ถนนสาย 1020 ระยะทาง 5,360 เมตร 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 6,000,000 6,000,000 - - กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

34. โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงราย ปรับปรุงครั้งที่ 1 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 3,000,000 2,000,000 - - กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

35. โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

36. โครงการจัดท าผังเมืองชุมชน (เทศบาล) การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 
 

2 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

37. โครงการจัดท าผังเมืองชุมชน (อบต.) การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 
 

2 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

38. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 1,000,000 3,000,000 32,000,000 10,000,000 กรมโยธาธิการและ    
 ผังเมือง 

39. โครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 30,000,000 30,000,000 35,000,000 30,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

40. โครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

41. โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง / 
ชุมชน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 40,000,000 42,000,000 45,000,000 45,000,000 กรมโยธาธิการและ    
 ผังเมือง 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

42. โครงการพัฒนาผังเมืองชุมชนเทศบาล / 
อบต. 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 42,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

43. ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดเชียงราย รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 

44. โครงการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 
 

2 1 4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,324,000 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

45. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมบ าบัด
โรคสัตว ์

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 
 

2 1 3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

46. โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

47. โครงการตรวจสอบรับรอบคุณภาพสินค้า  
ปศุสัตว ์

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,550 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

48. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 800,000 880,000 968,000 1,064,000 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

49. โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับ
ปัญหาโรคไข้หวัดนก 
 
 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 4,000,000 4,400,000 4,480,000 5,324,000 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

50. โครงการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

51. โครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่  เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 100,000 110,000 121,000 133,100 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

52. โครงการพัฒนาอาหารสัตว์ เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 100,000 110,000 121,000 133,100 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 

53. โครงการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว ์
 
 
 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

2 1 50,000 55,000 60,500 66,550 สนง.ปศุสัตว์.จ.ชร. 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

54. โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใช้สินค้า Q 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 
 

2 1 30,000 30,000 30,000 30,000 สนง.เกษตรและสหกรณ์.    
จ.ชร. 

55. โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัด 
 
 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ   ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 
 

2 1 30,000 30,000 30,000 30,000 สนง.เกษตรและสหกรณ์. 
จ.ชร. 

56. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคลง 
ใต้ดิน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

3 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เทศบาลนครเชียงราย 

57. โครงการศึกษาวิจัยเพิ่มพัฒนาเกษตร
ปลอดภัย 

เพื่อผลผลิต พัฒนาคุณภาพลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่าพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร 

3 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

58. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนตามวิถีชีวิตและนิเวศชุมชนเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

4 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 
จังหวัดเชียงราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

59. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของ
ลุ่มน้ าให้เพียงพอ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ส านักงานชลประทาน
เชียงราย 

60. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบริหารจัดการน้ าทุกระดับ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านักงานชลประทาน
เชียงราย 

61. โครงการจัดการน้ าให้กับผู้ใช้น้ าทุกประเภท
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ส านักงานชลประทาน
เชียงราย 

62. การวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพและความ
พร้อมในด้านการค้าการลงทุนใน GMS  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางระบบ      
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

63. โครงการช่วยซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ส านักงานชลประทาน
เชียงราย 

64. โครงการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

65. โครงการการบริหารจัดการน้ าเพื่อการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

66. โครงการ                   การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วยด าเนินการ โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

67. โครงการผู้ประกอบการในการแข่งขัน การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 
 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

68. โครงการโรงเรียนชาวบ้านนา เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

2 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

69. โครงการปรับการปลูกพืชต่างระดับเพื่อ
ปรับสมดุลธรรมชาติ 

เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ
สร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัยและ
สนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

70. โครงการการจัดประชุมสัมมนาเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 
 

2 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วย

ด าเนินการ 
โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

71. โครงการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของ
ประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 

การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 

 

2 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

72. โครงการเครือข่ายการท่องเที่ยว            
(G-network) เป้าประสงค์เช่ือมโยงประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่ม GMS 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
 

2 3 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

73. โครงการเจ้าสัวน้อย การส่งเสริมความร่วมมือการค้า
ชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศกลุ่มประเทศ GMS/AEC+6 
 

2 3 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส านักงานจังหวัด
เชียงราย 

74. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

ยกระดับการทอ่งเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
 

3 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

75. โครงการส่งเสรมิการยกระดับมาตรฐานด้าน
บริการและธรุกิจที่เกีย่วข้องกับการทอ่งเที่ยวสร้าง
ความประทับใจแกน่ักท่องเทีย่วและผู้มาเยือน 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 15,700,000 15,700,000 15,700,000 15,700,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

76. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน  หมู่บ้าน  
อ าเภอและในภาพรวมทั้งหวัด 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 23,300,000 23,300,000 23,300,000 23,300,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วย

ด าเนินการ 
โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

77. งานมหกรรมดอกไม้อาเซียน ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

78. โครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ า
โขง 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

79. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

80. โครงการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวด
เวียงเจียงฮาย 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

81. โครงการดนตรีในสวน ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

82. โครงการนครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

83. โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย
(เกาะวัฒนธรรม) 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

84. โครงการจัดสร้างโคมเฉลิมพระเกียรติ ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 

85. โครงการพุทธสถาน 750 ปี  เมอืงเชียงราย ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทศบาลนคร
เชียงราย 



 
3 -31 

 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท)  
หน่วย

ด าเนินการ 
โครงการ 

(จัดล าดับตามความส าคัญ) 
กลยุทธ์ 

แหล่ง 
งปม. 

ผล 
ผลิต 

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

86. โครงการก่อสร้างหอประวัติพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 5,000,000 - -  -  เทศบาลนคร
เชียงราย 

87. โครงการจัดสร้างกลองปูจาหลวง(กลองอุ่น
เมือง)ฉลองวาระครบรอบการสร้างเมือง
เชียงราย 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 1,500,000 -  -  -  เทศบาลนคร
เชียงราย 

88. ถนนวิถีล้านนาเพื่อเฉลิมฉลองเชียงราย 
ครบรอบ 750 ปี 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 20,000,000  -  -  - เทศบาลนคร
เชียงราย 

89. งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณเชิง
สะพานแม่ฟ้าหลวง 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 40,000,000 - -  -  เทศบาลนคร
เชียงราย 

90. งานเทศกาล “ชิมชา  ซากุระบาน  อาหาร
ชนเผ่า  ดอยแม่สลอง” 

ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.แม่สลองนอก 

91. งานชิมชาวาวี รสดีกาแฟดอยช้าง ยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า OTOP และSME 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

3 1 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.วาวี 

รวมจ านวน 91 โครงการ   1,860,544,000 1,621,965,000 1,633,195,500 1,611,404,300  


