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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน 
                             และสังคม 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์ 

 
พ.ศ.  

 
2557 
 

พ.ศ.  
   

2558 

พ.ศ. 
 

2559 

พ.ศ. 
 
2560 

พ.ศ.
2557 
 –  
พ.ศ.
2560 

1. การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันใน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชาติ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การเพ่ิมขึ้นของผู้ได้รับ
การศึกษาทุกระดับชั้น 

5 5 5 5 5 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้

ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่มประเทศGMS/AC 

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ระดับของความส าเร็จ

ของการบริหารจัดการด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
สามารถเชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน 

5 5 5 5 5 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี 

สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3. สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

วิถีชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 
 3. ร้อยละของหมู่บ้านที่

ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

65 70 75 80 80  

 4. ระดับความส าเร็จของ
การแก้ไขปัญหาเพ่ือลด
จ านวนครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. 

50 50 50 50 50  
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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. โครงการสนับสนุนให้ประชาชนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม 

1 2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศาสนาจังหวัดเชียงราย 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนาเช่ือมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน 

1 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs) และผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม 

1 2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

4. โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามโครงการพระราชด าริ 

สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัวชุมชนและสังคม 

1 2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

5. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนา
เครือข่ายขยายแหล่งเรียนรู้น าสู่เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียน 

เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุก
ระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของ
จังหวัด และกลุ่มประเทศ
GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2 2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

6.โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภช 
750 ปี เมืองเชียงราย 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน 

2 2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
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 

7.โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสมโภช
เมืองเชียงราย 750 ปี 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงราย 

8.โครงการมหกรรมหมู่บ้านชาติพันธุ์วิถีชน
เผ่า 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

9.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 500,000 500,000 500,000 500,000 กรมอาชีวศึกษา 

10.โครงการป้องกันคุ้มครองมรดก ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

11.โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 
 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

12.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรองรับสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 



 
3 - 35 

 
 
 
 

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 

13.โครงการหอศิลป์ร่วมสมัยอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

14.โครงการอบรมยุวศิลปินเมือง 
เชียงแสน 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 50,000 50,000 50,000 50,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

15.โครงการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 30,000 30,000 30,000 30,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

16.โครงการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวัน
พิพิธภัณฑ์ไทย 
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 20,000 20,000 20,000 20,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

17.โครงการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เมืองเชียง
แสน 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 41,000 41,000 41,000 41,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

18.โครงการส ารวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถ ุ

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านยิมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 15,000 15,000 15,000 15,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
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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 

19.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทาง
วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

20.โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

21.ประกวดร้อยกรองสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์
 
 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

22.ถนนวัฒนธรรมและมหกรรมการละเล่น
พื้นบ้าน 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 100,000 100,000 100,000 100,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

23.โครงการส่งเสริมการสืบทอดพิธีกรรมทาง
ศาสนาตามความเช่ือและประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 500,000 500,000 500,000 500,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

24.โครงการหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
  - หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม 
  - หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 600,000 600,000 600,000 600,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
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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 

25.โครงการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา     วัน
อาทิตย์ 

ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

2 2 120,000 120,000 120,000 120,000 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

26.โครงการก่อสร้างตุงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3 2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เทศบาลนครเชียงราย 

27.โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย
เชียงราย(เกาะวัฒนธรรม) 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวฒันธรรมอาเซียน 

3 2 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เทศบาลนครเชียงราย 

28.โครงการแห่พระแวดเวียงเจียงฮาย ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

2 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทศบาลนครเชียงราย 

29.ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีงามของจังหวัด 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3 2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อบจ.ชร 

30.สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบจ.ชร 

31.ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศาสนา และ
จริยธรรม 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3 2 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 อบจ.ชร 

32.ก่อสร้างศูนย์พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ  หมู่ 8 ต.
ริมโขง 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3 2 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อ.เชียงของ 



 
3 - 38 

 
 

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 

33.ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน(พิพิทธภัณฑ์
พระพุทธรูปไม้โบราณ)หมู่ 8 ต.เวียง  

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณ ีสังคมและ
ค่านิยมลา้นนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซยีน 

3 2 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อ.เชียงของ 

34.โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมชนเผ่า 
รวม 18 อ าเภอ 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

35.โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (โครงการ
ปิดทองหลังพระ) 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

36.โครงการตอบสนองตามพระราชด าร ิ ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

37.โครงการเตรียมความพร้อมระบบขนส่ง
มวลชนในระบบรางเพื่อประสิทธิภาพการขนส่ง
เช่ือมโยงอาเซียน 20 ล้าน 

ส่งเสริมการเรียนและเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและ
ค่านิยมล้านนา เช่ือมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน 

2 2 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - จังหวัดเชียงราย 

รวมจ านวน  37   โครงการ   607,476,000 607,476,000 607,476,000 607,476,000  


