แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2561 – 2564

คณะกรรมการบริหารงานจัง หวั ดแบบบูรณาการจัง หวั ดเชี ยงราย
สานักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5315-0194 E-mail: chiangrai_plan@yahoo.com

คำนำ
ด้ ว ย คณะอนุ ก รรมการนโยบายการบริห ารงานจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด แบบบู รณาการ
(อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งมีรัฐมนตรีประจา
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (หม่ อมหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล ) เป็ น ประธาน ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่
27 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณา เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ.2561-2564) โดยแผนดั ง กล่ า วจะต้ อ งยึ ด นโยบายของรั ฐ บาล แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาการเกษตร
นโยบายโซนนิ่ งภาคเกษตร แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ งชาติ แผนแม่ บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย
แผนจั ดการคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม แผนแม่ บ ท การบริห ารจัด การน้า ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาเพื่ อ เสริม สร้าง
ความมั่ น คงของชาติ ที่ ส าคั ญ จะต้ อ งมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทราบถึ ง
ความต้ อ งการและศั ก ยภาพของประชาชน รวมทั้ งมุ่ งเน้ น การท างานแบบเครื อ ข่ ายร่ว มกั น ทุ ก ภาคส่ ว น
โดยค านึ ง ถึ ง ความพร้ อ มของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ ร่ ว มกั น วางยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
ให้ เหมาะสมกับ โอกาสและศัก ยภาพของจั งหวัด/กลุ่ ม จังหวัด และร่ว มมื อในการสนั บ สนุน การขับ เคลื่ อ น
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จั งหวัด เชี ย งราย โดยคณะกรรมการบริห ารงานจั งหวัด แบบบู รณาการจั งหวั ด เชี ย งราย
ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด โดยมอบหมายให้คณะทางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประชุมและทบทวนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และนาเสนอผลการทบทวนต่อคณะอนุกรรมการ ก.บ.จ.
จังหวัดเชียงราย ด้านการจัดทาแผนพัฒนาและงบประมาณ รวมทั้งประชุมหารือร่วมกันระหว่ างส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับนี้ จึงมุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม
ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ โดยมุ่ ง เน้ น การท างานแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น ทุ ก ภาคส่ ว น และเป็ น แนวทางส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายที่ว่า “เมืองแห่งกำรค้ำ
กำรลงทุ น กำรเกษตร และกำรท่ อ งเที่ ย ว รุ่ งเรื อ งด้ ว ยวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ ประชำชนอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข ”
และสามารถวัดติดตามประเมินผลความสาเร็จแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นลงไปสู่ประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อจังหวัดเชียงรายและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนชาวเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย
กันยายน 2559

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงรำย

ตรำประจำจังหวัดเชียงรำย
รูปช้ำงสีขำวใต้เมฆ
เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดง
ฝีมือในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นาช้างมงคลของ
พญามังราย ไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังราย จึงได้เสด็จติดตามรอยช้า ง
ไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ากกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี
จึง ได้ส ร้า งเมือ งใหม่ขึ้น ที่นั ้น ให้ก่อ ปราการโอบดอยจอมทองไว้ใ นท่า มกลางเมือ ง ขนานนามเมือ งว่า
“เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้น จึงได้นารูป
ช้ า งสี ขาวใต้ เมฆแห่ งความรุ่ งเรื อง และอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข บนพื้ นสี ม่ วงของ วั นเสาร์ ซึ่ งตรงกั บวั น ประสู ติ ของ
พญาเม็งราย เป็นสีประจาจังหวัด
คำขวัญของจังหวัดเชียงรำย
“เหนือสุดในสยาม
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ชายแดนสามแผ่นดิน
ล้าค่าพระธาตุดอยตุง”

ธงประจาจังหวัดเชียงราย

ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงรำย
ชื่อดอกไม้
ดอกพวงแสด
ชื่อวิทยำศำสตร์ Pyrostegia Venusta (ker) Miers
วงค์
Bignona Ceae
ลักษณะชนิดพันธ์ไม้ ไม้เลื้อยต่างประเทศ
ชื่ออื่นๆ
Orange trumpet, Flane
Flower, Fire – Cracder Vine
ชื่
อ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ชื่อพันธุ์ไม้
ชื่อวิทยำศำสตร์
วงค์
ชื่ออื่น ๆ

กาสะลองคา
Radermachera ignea (Kurz) Steenis
Dignoniaceae
ปีบทอง, แคเป๊าะ, สาเภาหลามต้น,
สะเภา, อ้อยช้าง, จางจืด
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเชียงราย
1.1 ความเป็นมา
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.3. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
1.5 ลักษณะทางสังคม
1.6 โครงสร้างพื้นฐาน
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.8 ข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญเชิงพื้นที่
1.9 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินการตามแผนฯ ที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ
2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 ด้านการเกษตร
2.2.3 ด้านอุตสาหกรรม
2.2.4 ด้านการท่องเที่ยว
2.2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2.6 ด้านความมั่นคง
2.2.7 ด้านสังคม
2.2.8 ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2.3 การวิเคราะห์ SWOT
ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 4 แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
บัญชีรายการชุดโครงการ (Project Idea)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1-1
1-1
1-1
1-3
1-5
1-7
1-18
1-35
1-46
1-54
2-1
2-1
2-10
2-10
2-19
2-35
2-36
2-38
2-70
2-94
2-125
2-153
3-1
4-1
4-9
4-17

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)

4-32
4-62
4-73
4-90

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 2 จานวนประชากรของจังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ณ ราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต
พ.ศ. 2553 - 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
ตารางที่ 4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่) จาแนกตามสาขา
การผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
ตารางที่ 5 จุดเด่นและข้อจากัดของเส้นทาง R3A และ R3B
ตารางที่ 6 โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 7 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 8 รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556-2558
ตารางที่ 9 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ
พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 10 รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จาแนกตามประเภทรถ
พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 11 มูลค่าการนาเข้า – ส่งออกสินค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงแสน
ตารางที่ 12 มูลค่าการนาเข้า-ส่งออกสินค้าแยกประเทศด่านศุลกากรเชียงของ
ตารางที่ 13 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 14 ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า จาแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอาเภอ ปี 2558
ตารางที่ 15 สถิติการประปา จาแนกเป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 16 บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 17 บริการไปรษณีย์ เป็นรายอาเภอ ปีงบประมาณ 2557 – 2558
ตารางที่ 18 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จาแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 19 พื้นที่ลุ่มน้ากก แบ่งพื้นที่ลุ่มน้าสาขาออกเป็น 4 ลุ่มน้าสาขา
ตารางที่ 20 พื้นที่ลุ่มน้าโขง (เหนือ) แบ่งพื้นที่ลุ่มน้าสาขาออกเป็น 8 ลุ่มน้าสาขา
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 22 ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1-3
1-4
1-5
1-6
1-18
1-22
1-23
1-24
1-25
1-25
1-27
1-29
1-30
1-32
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-38
1-47
2-8

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 23 ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP
ตารางที่ 24 ประเด็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ตารางที่ 25 ประเด็นด้านเกษตรกรรม
ตารางที่ 26 ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ตารางที่ 27 ประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
ตารางที่ 28 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 29 สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 – 2558 (หน่วย : ล้านบาท)
ตารางที่ 30 สถิติการค้าชายแดนไทย - จีน ด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 - 2558
ตารางที่ 31 สถิติการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 – 2558
ตารางที่ 32 สถิติการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 33 การค้าชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554 – 2558 (ล้านบาท)
ตารางที่ 34 จานวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2553 – 2558
ตารางที่ 35 จานวนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอาเภอ
ปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 36 แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี - นาปรัง ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 37 แสดงข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ตารางที่ 38 แสดงข้อมูลการปลูกลาไย ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 40 แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 41 แสดงข้อมูลการปลูกชา ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 42 แสดงข้อมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลการปลูกสับปะรด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 44 แสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 45 แสดงพื้นที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตสัตว์น้าที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 46 แสดงปริมาณพื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแยกรายอาเภอ ปี 2556 – 2558
ตารางที่ 47 แสดงมูลค่าผลิตผลสัตว์น้าสาคัญ ปี 2555 - 2558 (หน่วย : ล้านบาท)
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 48 แหล่งน้าธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย ที่มีปัญหาการแพร่กระจายของปลาชะโด
ในแหล่งน้าขนาดใหญ่
ตารางที่ 49 สถิติจานวนโรงงาน ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 50 แสดงสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 51 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง
ตารางที่ 52 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก พ.ศ. 2557 – 2559 (ล้าน ลบ.ม.)
ตารางที่ 53 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จาแนกตามรายอาเภอ พ.ศ. 2555 – 2559
(ล้านลูกบากศ์เมตร)
ตารางที่ 54 ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 55 ปริมาณน้าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปีของอ่างเก็บน้า เป็นรายอาเภอ พ.ศ. 2557 – 2558
ตารางที่ 56 เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 – 2557
ตารางที่ 57 รายชื่อแหล่งกาเนิดมลพิษ และที่มาของแหล่งกาเนิดมลพิษ
ตารางที่ 58 แสดงประเภทแหล่งกาเนิดมลพิษ
ตารางที่ 59 ที่ตั้งของแหล่งกาเนิดมลพิษแบ่งตามรายอาเภอและรายประเภท
ตารางที่ 60 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า
ตารางที่ 61 สถานการณ์คุณภาพน้า
ตารางที่ 62 แสดงองค์ประกอบของขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 63 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ตารางที่ 64 ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 – 2557
ตารางที่ 65 สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการทาการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 66 จานวนวันฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตารางที่ 67 ค่า PM10 และ ค่า AQI
ตารางที่ 68 ค่า PM10 ที่วัดได้สูงสุด ปี พ.ศ. 2551 – 2558
ตารางที่ 69 การเกิดไฟในพื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 จาแนกรายอาเภอ
ตารางที่ 70 การเกิดไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 จาแนกรายอาเภอ
ตารางที่ 71 การเกิดไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 จาแนกรายอาเภอ
ตารางที่ 72 ผลการดาเนินงานการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 73 ผลการดาเนินงานการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 74 ผลการดาเนินงานการบาบัดรักษา ปี พ.ศ. 2559 – 2558
ตารางที่ 75 การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 76 สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 77 โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 78 การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 79 การบริหารจัดการแผนงานที่ 1 เสริมสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด
ตารางที่ 80 แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ตารางที่ 81 แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ตารางที่ 82 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
ตารางที่ 83 แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตารางที่ 84 แผนงานที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด
ตารางที่ 85 แผนงานที่ 7 บริหารจัดการแบบบูรณาการ
ตารางที่ 86 สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 87 สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 88 ข้อมูลเปรียบเทียบการบาดเจ็บระหว่าง ชาย – หญิง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 89 ข้อมูลผลการดาเนินงาน ในงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2558
ตารางที่ 90 ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 91 ภัยจากวาตภัย พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 92 ภัยจากวาตภัย (ลูกเห็บ) พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 93 ภัยแล้ง พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 94 ภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 95 ภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 96 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 97 ภัยจากการคมนาคม พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 98 ภัยจากอัคคีภัย พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 99 ภัยจากไฟฟ้าและหมอกควัน พ.ศ. 2556 – 2558
ตารางที่ 100 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 101 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน เป็นรายไตรมาส
พ.ศ. 2558
ตารางที่ 102 การใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2554 – 2558
ตารางที่ 103 สรุปสถานการณ์ทางสังคมเชิงประเด็นสังคม พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 104 สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 105 สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัย พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 106 สถานการณ์ด้านการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 107 สถานการณ์ด้านการมีงานทาและรายได้ พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 108 สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 109 สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 110 สถานการณ์ด้านเด็ก (อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 111 สถานการณ์ด้านครอบครัว พ.ศ. 2555 – 2558

2-95

ตารางที่ 112 สถานการณ์ด้านสตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป – 60 ปี) พ.ศ. 2555 – 2558

5-105

ตารางที่ 113 สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 114 สถานการณ์ด้านคนพิการ พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 115 การดาเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 116 การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 117 จานวนครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 118 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตารางที่ 119 สถิติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ตารางที่ 120 จานวนครูและนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 121 ตารางสรุปจานวนสถาบัน/มหาวิทยาลัย/ห้องเรียน ครู อาจารย์/นักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 122 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ปี 2558
ตารางที่ 123 ระดับสถานบริการสาธารณสุข จ.เชียงราย ตามแผนพัฒนาระบบสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
ตารางที่ 124 จานวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดเชียงรายเทียบกับประชากร
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 125 สถานบริการและจานวนบุคลากร
ตารางที่ 126 ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย ปี 2554 - 2558
ตารางที่ 127 สาเหตุการตายที่สาคัญ 10 อันดับโรค (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) ปี 2555 – 2558
ตารางที่ 128 สาเหตุการตายโรคมะเร็ง (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) ปี พ.ศ. 2555 – 2558
ตารางที่ 129 มีสิทธิประกันสุขภาพแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล
ตารางที่ 130 สรุปรายได้เฉลี่ย / คน / ปี จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556 - 2558
จังหวัดเชียงราย
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สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ 1 รถที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ 5 อันดับ จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิที่ 2 รถใหม่ที่จดทะเบียนตาม พรบ.รถยนต์ 5 อันดับ จาแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2556–2558
แผนภูมิที่ 3 จานวนเที่ยวบิน ขึ้น – ลง และจานวนผู้โดยสารการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 4 การสารวจความต้องการของประชาชนจังหวัดเชียงราย
แผนภูมิที่ 5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ตามราคาประจาปี จาแนกตามสาขาการผลิต
พ.ศ. 2553 - 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
แผนภูมิที่ 6 มูลค่าการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 – 2558 (หน่วย : ล้านบาท)

1-24
1-25
1-30
2-3
2-10

แผนภูมิที่ 7 มูลค่าการค้าชายแดนไทย - จีน ด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 – 2558 (หน่วย : ล้านบาท)

2-13

แผนภูมิที่ 8 มูลค่าการค้าชายแดนไทย–เมียนมาร์ ด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555–2558
(หน่วย : ล้านบาท)
แผนภูมิที่ 9 มูลค่าการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555–2558
(หน่วย : ล้านบาท)
แผนภูมิที่ 10 ชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2554–2558 (ล้านบาท)
แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 12 จานวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 13 จานวนทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จาแนกตามประเภทการจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
แผนภูมิที่ 14 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 15 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 16 ผลผลิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2554 - 2558
แผนภูมิที่ 17 ผลผลิตการปลูกลาไย ปี พ.ศ. 2554 - 2558
แผนภูมิที่ 18 ผลผลิตการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558
แผนภูมิที่ 19 ผลผลิตการปลูกยางพารา ปี พ.ศ. 2554 - 2559
แผนภูมิที่ 20 ผลผลิตการปลูกชา ปี พ.ศ. 2554 - 2558
แผนภูมิที่ 21 ผลผลิตการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2554 - 2558
แผนภูมิที่ 22 ผลผลิตการปลูกสับปะรด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 23 แสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2555 – 2558
แผนภูมิที่ 24 แสดงพื้นที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตสัตว์น้าที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิที่ 25 มูลค่าผลิตผลสัตว์น้าจืดสาคัญ ปี 2555 - 2558 (หน่วย : ล้านบาท)
แผนภูมิที่ 26 แผนภูมิสถิติจานวนโรงงานและการเติบโต ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิที่ 27 จานวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร ปี พ.ศ. 2555 – 2558
แผนภูมิที่ 28 ประมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2557 – 2559 (ล้าน ลบ.ม.)
แผนภูมิที่ 29 ประมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2557 – 2559 (ล้าน ลบ.ม.)
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
หน้า
แผนภูมิท่ี 30 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จาแนกตามรายอาเภอ พ.ศ. 2557 – 2559
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
แผนภูมิที่ 31 ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 – 2557
แผนภูมิท่ี 32 แผนภูมิแสดงปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มขี นาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และ
จานวนวันที่เกินมาตรฐาน ของสถานีหน้าสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงราย
แผนภูมิท่ี 33 แผนภูมิแสดงปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และ
จานวนวันที่เกินมาตรฐาน ของสถานีหน้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สาย
แผนภูมิที่ 34 การเกิดไฟในพื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 จาแนกรายอาเภอ
แผนภูมิท่ี 35 การเกิดไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 จาแนกรายอาเภอ
แผนภูมิท่ี 36 การเกิดไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่ปี 2553 - 2558 จาแนกรายอาเภอ
แผนภูมิท่ี 37 ผลการดาเนินงานการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิท่ี 38 ผลการดาเนินงานการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2554 – 2559
แผนภูมิท่ี 39 ผลการดาเนินงานการบาบัดรักษา ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิท่ี 40 การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิท่ี 41 สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 42 โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2555 – 2558
แผนภูมิท่ี 43 การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิที่ 44 เป้าหมายผลการดาเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ประเภท
แผนภูมิที่ 45 เป้าหมายผลการดาเนินงานบาบัดรักษาทุกระบบ
แผนภูมิที่ 46 เป้าหมายผลการดาเนินงานการป้องกันสถานศึกษาเสี่ยง
แผนภูมิที่ 47 เป้าหมาย ผลการดาเนินงานการปราบปรามยาเสพติด
แผนภูมิที่ 48 ปริมาณจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน
แผนภูมิที่ 49 สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี พ.ศ. 2554 – 2558
แผนภูมิท่ี 50 ข้อมูลเปรียบเทียบการบาดเจ็บระหว่าง ชาย-หญิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
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แผนภูมิที่ 51 จานวนการดาเนินงานจับกุมคดีความผิด 3 ประเภท ในงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2558
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แผนภูมิท่ี 52 ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิท่ี 53 ภัยจากวาตภัย พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิท่ี 54 ภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิท่ี 55 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิท่ี 56 ภัยจากการคมนาคม พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิท่ี 57 ภัยจากไฟฟ้าและหมอกควัน พ.ศ. 2556 – 2558
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
หน้า
แผนภูมิที่ 58 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558
แผนภูมิที่ 59 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทา จาแนกตามสถานภาพการทางาน เป็นรายไตมาส
พ.ศ. 2558
แผนภูมิท่ี 60 การใช้บริการของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ปี 2554 – 2558
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แผนภูมิที่ 61 การดาเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2556 – 2558

2-107

แผนภูมิที่ 62 การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2556 – 2558
แผนภูมิที่ 63 แสดงสถิติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
แผนภูมิที่ 64 จานวน ครู อาจารย์/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
แผนภูมิที่ 65 การเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพ
แผนภูมิที่ 66 สรุปรายได้เฉลี่ย / คน / ปี จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556 - 2558
จังหวัดเชียงราย
แผนภูมิที่ 67 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B
ภาพที่ 3 โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
ภาพที่ 4 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาลุ่มน้้ากก
ภาพที่ 5 แสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาลุ่มน้้าโขง (ภาคเหนือ)
ภาพที่ 6 ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
ภาพที่ 7 ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนา จังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 8 ลุ่มน้้าโขงเหนือ
ภาพที่ 9 ลุ่มน้้ากก
ภาพที่ 10 แหล่งน้้าที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 11 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าในเขตจังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 12 สถานการณ์ขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 13 ประเทศสมาชิก GMS และโครงการเส้นทางเชื่อมต่อตามแนวเศรษฐกิจต่างๆ
ภาพที่ 14 เส้นทางการเชื่อมโยงตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
ภาพที่ 15 แผนที่ประเทศในกลุ่ม GMS
ภาพที่ 16 กลุ่มอ้าเภอเศรษฐกิจชายแดน
ภาพที่ 17 ผังแนวคิดระบบโลจิสติกส์และการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
ภาพที่ 18 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการจัดท้าร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาพที่ 19 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาพที่ 20 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 21 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย
ภาพที่ 32 แสดงพื้นที่โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ
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