
โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

93,000,000    1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิง
สุขภาพ

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1.1 ก่อสร้างถนนทางเข้าสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ 
บ้านธารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระยะทาง 6.500 กม. 1 สายทาง

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 1.2 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ หมายเลข 1334 ผาบือ-ดอยช้างมูบ
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กม.7+500+9+500ปริมาณ
การจราจร330.00 ระยะทาง 2.5 กม. 1 สายทาง
1.3 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ 1209 กม.ตอน บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก
 บ้านป่าไร่ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
27+000-29+322 ปริมาณการจราจร 61,113.00 ระยะทาง 2.072 
กม. 1 สายทาง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

2.ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว พิพิธภัณฑ์จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
1 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 3. พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางจักรยานสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "สวนแม่-สวนลูก"1 แห่ง

ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงราย

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเท่ียวหนองเขียว ต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  1 แห่ง

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย)

5. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย 
(ก่อสร้างหอดูนก) 1 แห่ง

4,500,000      ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
1 กิจกรรม

ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา
เชียงราย

2. ส่งเสริมปีการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year  
1 แห่ง

15,000,000    ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

1. ก่อสร้างประติมากรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

    18,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 2. การส่งเสริมและพัฒนาเมืองเก่าเพ่ือการท่องเท่ียว 1 สายทาง
1. ปรับปรุงบูรณะถนนสาย ชร.5023 สาย จ.3 ผังเมืองรวมเชียงราย 
ต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง

3. สืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ านวน 
1 สายทาง

(1) ปรับปรุงบูรณะและแก้ไขบริเวณจุดเส่ียงอันตรายทางถนน สาย 
ชร.5047 แยกทางหลวงชนบท ชร.3037 เกษตรท่ีสูงวาวี ต าบลวาวี 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง

1,810,300      ส านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย

1. ส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่ต้นแบบเพ่ือยกระดับการเกษตรจังหวัดเชียงราย
สู่การเกษตรสมัยใหม่
   -ขับเคล่ือนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ
ของจังหวัดเชียงราย เพ่ือยกระดับการเกษตรจังหวัดเชียงรายสู่การเกษตร
สมัยใหม่2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
3. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตสมุนไพรจังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ให้มีคุณภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว

4. ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

4.1 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ : การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
และยกระดับบุคลากรทางด้านการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการ

การส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างมูลค่า
เพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ แบบบูรณาการ

โครงการ: การพัฒนาด้านการเกษตร
พัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างเครือข่ายการผลิต 
การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหาร
ปลอดภัยจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ



โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

โครงการ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณา
การและย่ังยืนของจังหวัดเชียงราย

10,557,800    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

1. ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระดับจังหวัด 
1 กิจกรรม

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย

2. บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการ
และย่ังยืนแบบบูรณาการ 1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย
ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
15 (เชียงราย)
ส านักจัดการป่าไม้ท่ี 2 
เชียงรายบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณา

การ
118,184,000   ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

1. สร้างฝายเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 จ านวน 130 แห่ง

ส านักจัดการป่าไม้ท่ี 2 เชียงราย2. สร้างฝายเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 300 แห่ง
3. การบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 3 แห่ง

โครงการชลประทานจังหวัด
เชียงราย

(1) บ้านป่าสักหลวง หมู่ท่ี 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณดินขุด 195,150 ลบ.ม. 1 แห่ง

ส านักงานประมงจังหวัด
เชียงราย

(2) ขุดลอกหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี 16 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 455.000 ลบ.ม 
ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 1 แห่ง

โครงการชลประทานจังหวัด
เชียงราย

(3) ขุดลอกเวียงหนองหล่ม(หนองฮอดแฮด) หมู่ท่ี 4,5,9 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปริมาณงาน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 165,000 
ตารางเมตร ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร 1 แห่ง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

4. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าลาว บ้านเฟือยไฮ ต าบลบ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1 
แห่ง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

6. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ากก บริเวณเรือนจ าช่ัวคราวดอยฮาง 
1 แห่ง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

7. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมแม่น้ าลาว บ้านห้วยส้าน ต.จอมหมอกแก้ว
 อ.แม่ลาว  ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย

8. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมแม่น้ าลาว บ้านสันต๋อ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่า
เป้า  ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง

เมืองเชียงรายเมืองสะอาดเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ

11,000,000    ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

1. ส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนแบบบูรณาการ 1 แห่ง

2. เชียงรายเมืองสีเขียว 1 แห่ง
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงราย

   (1) ปรับปรุงเส้นเดิน ว่ิง  ทางจักรยาน สวนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง

ส านักงานจังหวัดเชียงราย    (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางโดยปลูกไม้ดอกและไม้
ประดับ 1 แห่ง

ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงราย

3. การเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะท่ีต้นทางและพัฒนาศูนย์สาธิต
เรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้ 1 กิจกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรน  า 9,500,000      ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงราย

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ ากก บ้านท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง



โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

11,192,100    ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงราย

1. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  4 แห่ง

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 2. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือการเช่ือมโยง
ด้านการค้า การลงทุน GMS/อาเซียน+3/อาเซียน+6  1 กิจกรรม

 ส านักงานจังหวัดเชียงราย 3. ส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 กิจกรรม

2,763,300      ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

1. ปกป้องเชิดชูสถานบันหลักของชาติ 1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

2. ฝึกจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังควบคุมประชากรแฝง
และแรงงานต่างด้าว 1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

3. ฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
 (ชรบ.) 1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

4. ปกครองจังหวัดเชียงรายพบประชาชน เพ่ือส่งเสริมการปกครองและ
เชิดชูสถาบันหลักของชาติไทย (ปค.) 1 กิจกรรม

เชียงรายเมืองม่ันคงและปลอดภัย
แบบบูรณาการ

12,362,500    หน่วยเฉพาะกิจทหารม้าท่ี 2 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีช้ันในและตามแนวชายแดน 
1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

2 ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ปี 2564  1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

3. ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้แผน
ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านม่ันคงปลอดภัยยาเสพติด 1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

4 .รณรงค์ป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย 

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 5. การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครต ารวจบ้านต่อต้านอาชญากรรม
และยาเสพติด 1 กิจกรรม

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงราย

6. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 
จังหวัดเชียงราย 1 กิจกรรม

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย

7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. จิตอาสาสาธารณภัย และอาสาสมัคร
อ่ืนๆ 1 กิจกรรม

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 8. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเชียงรายเมืองปลอดภัย  
จ านวน 12 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 8.1 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร จ านวน 5 แห่ง
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน
ควบคุม0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.
0+000-กม.6+000  (เป็นช่วงๆ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
 (2) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 131 ตอน
ควบคุม0100 ตอนทางเล่ียงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.0+000-
กม.8+600 (เป็นช่วงๆ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง
 (3) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนศรีทรายมูล -บ้านด้าย ระหว่าง กม.0+000-
กม.6+300 (เป็นช่วงๆ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง
 (4) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนบ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.0+000-
กม.7+000(เป็นช่วงๆ) ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย จ านวน 1 แห่ง

โครงการ: การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การค้าการลงทุน ประชาสัมพันธ์สินค้า
จังหวัดเชียงรายและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชายแดนเช่ือมโยง GMS/
อาเซียน+3/อาเซียน+6แบบบูรณาการ
โครงการ : การรักษาความม่ันคงและความสงบ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
และการสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณา
การ



โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

 (5) ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน
ควบคุม 0101 ตอนหนองเหียง-สวนดอก ระหว่าง กม.0+800-กม.
7+000(เป็นช่วงๆ) ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 8.2 ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร  5 แห่ง
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 1232
 ตอนควบคุม 0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย 
ระหว่างกม.0+000-กม.5+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 1211
 ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองเหียง-สวนดอก ระหว่าง กม.
0+000-กม.8+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 1233
 ตอนควบคุม 0100 ตอนศรีทรายมูล - บ้านด้าย ระหว่าง กม.
0+000-กม.6+300 (เป็นช่วงๆ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  1 แห่ง
 (4) ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 131
ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเล่ียงเมืองเชียงราย ระหว่าง กม.
0+000-กม.9+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรทางหลวงหมายเลข 1209
 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ระหว่าง กม.
0+000-กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่
จันจังหวัดเชียงราย 
1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 8.3 ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางถนนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
จ านวน 2 แห่ง

 (1) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง 
กม.9+000-กม.12+467 (เป็นช่วงๆ)ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
 (2) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน
ควบคุม 0101 ตอนหนองเหียง-สวนดอก ระหว่าง กม.6+000-กม.
14+000 (เป็นช่วงๆ) ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 9. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรม 1 กิจกรรม

1,560,000      1.พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงราย นครแห่งความสุขของผู้สูงวัย 1 กิจกรรม
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย

(1) พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงราย นครแห่งความสุข ของผู้สูงวัย
1 กิจกรรม

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย

(2) ขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
1 กิจกรรม

ส านักงานแรงงานจังหวัด
เชียงราย

2.พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสูงอายุ เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ  1 กิจกรรม

โครงการ: การพัฒนาด้านสังคม
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนใน
จังหวัดเชียงรายเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและลดความเหล่ือมล  าแบบ
บูรณาการ



 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหา – อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1. การจัดสรรสัดส่วนงบปรมะมาณ งบลงทุน ร้อยละ 75 งบด าเนินงาน ร้อยละ 25 มีผลต่อการพิจารณาแผนงานโครงการวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะงาน Event ตลอดจนงานฝึกอบรมต้องเล่ือนการด านินการ
และบางกิจกรรมก็จะต้องยกเลิกการด าเนินงาน
2. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ท าให้มีการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม/รายการ ท่ี
เป็นงบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม การด าเนินกิจกรรม (Event) เป็นจ านวนมาก

3. ปัญหาแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต/มอบอ านาจด าเนินการมีกระบวนการหลายข้ันตอนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ

4. ปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินท่ีจัดหาจากงบประมาณของจังหวัด และการบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์

แนวทางแก้ไข 
1.จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและการรายงานการบันทึก
ข้อมูลและการรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยให้ส่วนราชการ/
หน่วยงาน ด าเนินการตามข้อส่ังการของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ัง เร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
1) รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบรายงานฯ ส่งให้จังหวัดทุกวันท่ี1ของทุกเดือน 

2) จัดประชุมติดตามเร่งรัดการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงรายและ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายทุกวันจันทร์ สัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน โดยท่ีประชุมฯ ได้มีมติให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานด าเนินการ ดังน้ี

2.1) กรณีงบลงทุน ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี2 (31 

มีนาคม 2564) พร้อมระบุงวดงานและงบประมาณท่ีใช้ในแต่ละงวดงาน ท้ังน้ี ส าหรับกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี
ขอให้รายงานข้อมูลให้จังหวัดเชียงรายเพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

2.2) กรณีงบด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐของรัฐบาลท่ีก าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายประจ าในไตรมาสท่ี 2 ไว้ร้อยละ 54 และเพ่ือลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จึงได้ให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการ ดังน้ี

 (1) การฝึกอบรม/สัมมนา ท่ีไม่เก่ียวข้องกับห้วงระยะเวลาด าเนินการตามเทศกาลหรือฤดูกาลให้เร่งรัดปรับแผนการด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564
 (2) การจัดกิจกรรมหรือจัดงาน Event ให้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และ
ประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธ์ิของโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้
แจ้งส านักงานจังหวัดเชียงราย ภายในเดือนมกราคม 2564 เพ่ือจะได้น างบประมาณจากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ไป
พิจารณาด าเนินโครงการส ารองท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ต่อไป

2. จังหวัดเชียงรายได้น าโครงการ/กิจกรรม/รายการท่ียกเลิก มาด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมาทดแทนโครงการท่ียกเลิก 

3. จังหวัดเชียงรายได้แจ้งแนวทางแก่ส่วนราชการ/หน่วยงานในการพิจารณาด าเนินโครงการ โครงการท่ีเสนอต้องเป็น ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีหน่วยท่ีจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน และต้องมีการท า
 MOU กับหน่วยงานท่ีจะรับมอบทรัพย์สินก่อนเสนอโครงการทุกคร้ังโดยจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการ ดังน้ี

1) กรณีท่ีส่วนราชการ/หน่วยงาน ท่ีเป็นหน่วยด าเนินการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน จังหวัดจะให้ยืนยันความพร้อมในการดูแลทรัพย์สิน
ของทางราชการหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ในข้ันตอนการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ



2) กรณีท่ีส่วนราชการ/หน่วยงาน ท่ีเป็นหน่วยด าเนินการมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน จังหวัดจะให้หน่วยด าเนินการประสานหน่วยงานรับ
โอนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการดังกล่าว โดยจะให้จัดท าเป็นเอกสารแนบตาม
แบบฟอร์มบันทึกการยินยอมรับมอบทรัพย์สิน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ของจังหวัดเชียงราย นอกจากน้ี 
จังหวัดเชียงรายยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ท่ีควรได้รับการ
สนับสนุนแก้ไขในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 ปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 นอกจากเป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างเมืองแล้วยังเป็นเส้นทาง
สายหลักภายในชุมชนจึงมีการสัญจรท้ังรถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และขนาด
เขตทางค่อนข้างคับแคบในเขตผ่านศูนย์กลางชุมชนและไม่มีบาทวิถี
1.2 ปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่าการขาดแคลนแหล่งน้ าท่ีสะอาดในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนพร้อมระบบ
การจัดการน้ าอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่นอกเขตประปาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะพบปัญหามากท่ีสุด 
รวมท้ังขาดแหล่งสาธารณูปโภคท่ีส าคัญ เช่น สถานีรถโดยสารประจ าทาง โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ตลาดสด ห้องสมุดประชาชน สนาม
กีฬากลาง ธนาคาร
1.3 จ านวนบุคลากรด้านการช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การบริการประชาชนได้ไม่ท่ัวถึงขาดแคลนในด้านงบประมาณ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีต้ังไว้ไม่สามารถท าได้ทุกโครงการจึงต้องเลือกโครงการท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนก่อน
1.4 การท างานล่าช้า ถนนบางสายช ารุด เสียหาย เน่ืองจากมีรถบรรทุกเกินน้ าหนักว่ิงตลอดเวลารวมท้ังมีเศษหินและทรายท่ีตกลงจาก
รถบรรทุกสู่ถนน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจร โดยไม่มีการด าเนินการตามกฎหมายกับรถเหล่าน้ีอย่างจริงจัง ท าให้ถนนช ารุด
เสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา ส่วนในด้านไฟฟ้าและประปาก็มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว หากทาง
อ าเภอเข้าไปด าเนินการก็จะเป็นการท างานท่ีซ้ าซ้อน

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
2.1 ปัญหาการขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม น้ าถือเป็นปัจจัยหลักในการ
เพาะปลูก ยังพบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยังอยู่นอกเขตชลประทานอาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติในการท าการเกษตร ซ่ึงต้องประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรท้ังในฤดูกาลปกติและหลังฤดูกาลปกติ รวมท้ังการบริหารการจัดการน้ าในพ้ืนท่ีไม่สามารถบริหาร
จัดการน้ าได้เต็มศักยภาพ2.2 ปัญหาการเกษตร พบว่าการเกษตรกรมีพฤติกรรมการเพาะปลูกท่ีเปล่ียนแปลงมีการใช้เคร่ืองจักรกล สารเคมี ปุ๋ยเคมี เพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกท้ังการใช้
สารเคมี/สารพิษ ในการท าเกษตรท าให้พ้ืนท่ีเกษตรมีสารปนเป้ือน และผลิตผลทางการเกษตรมีสารปนเป้ือนส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค2.3 ปัญหาหน้ีสินภาคการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาหน้ีสิน ท้ังในระบบและนอกระบบ

2.4. ปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง จึงขาดการต่อรองด้านราคาผลผลิตกับพ่อค้า

2.5 ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและผลผลิตการเกษตรต่อไร่ลดลง และสินค้าการเกษตรขาดการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และการตลาด

2.6 ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ซ่ึงส่วนมากเกินศักยภาพของอ าเภอท่ีจะ
ด าเนินการได้ เช่น สถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร สนามกีฬากลาง ธนาคาร และโรงพยาบาล

3. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 ปัญหาท่ีดินท ากิน เน่ืองจากพ้ืนท่ีท ากินของประชาชนบางส่วนยังอยู่ในเขตป่าสงวนท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธ์ิได้ ส่งผลต่อ
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของประชาชน แนวทางแก้ไข ควรมีการก าหนดแนวเขตป่าและท่ีท ากินของ
ประชาชนให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนมีการก าหนดแนวทางในการท ากินในเขตป่าสงวนอย่างชัดเจน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการท่ีดิน

3.2 ปัญหาสังคม พบว่า ยาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ี ท้ังผู้เสพและผู้ค้าเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีท่ีติดชายแดนซ่ึงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ
ชายแดนเป็นจุดล าเลียงและพักยาเสพติดก่อนน าเข้ามาในพ้ืนท่ีช้ันในได้ แนวทางแก้ไข ต้องเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี



3.3. ปัญหาความยากจน ได้แก่ ทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรสูง พืชผลเสียหาย รายได้ไม่คุ้มทุนรายได้น้อย/รายจ่ายสูง ไม่มีเงิน
ออม มีหน้ีสินมาก การช่วยเหลือเก้ือกูลกันมีน้อย ไม่มีความรู้และขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ไม่จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย
ครัวเรือน ด าเนินชีวิตแบบสังคมเมืองพ่ึงพาภายนอก ด่ืมสุรา และเล่นการพนัน และเกียจคร้านการท ากิน

3.4 จ านวนครูพ่ีเล้ียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กเล็ก นอกจากน้ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่
ยังไม่ได้มาตรฐาน ครูยังขาดทักษะประสบการณ์ในการดูแลเด็ก จึงต้องมีการสรรหาครูอัตราจ้างในการดูแลเด็กให้มีจ านวนเพียงพอ
และต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

3.5 ปัญหาหน้ีนอกระบบของประชาชน รวมท้ังความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยมท าให้ประชาชนในท้องถ่ินให้ความส าคัญกับวัตถุ
นิยมมากเกินความจ าเป็น

3.6 ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อันเน่ืองมาจากปัญหาครอบครัว

3.7 การบริการจัดการและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชน เพ่ือ
รองรับการพัฒนายังขาดความพร้อมและมีความล่าช้า รวมท้ังการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันมีน้อยขาด
ประสิทธิภาพและทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองผู้น าทุกระดับมีการสับเปล่ียนโยกย้ายต าแหน่งบ่อย ท าให้การ
พัฒนาขาดความต่อเน่ือง
3.8 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของระบบราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างล่าช้า รวมท้ังขาด
ความรู้ความความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียน ส่งผลท าให้เสียเปรียบในเร่ืองต่างๆ เช่น ภาษาการส่ือสาร และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

3.9 ขาดแคลนบุคลากร ผู้เช่ียวชาญ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนรวมท้ังการให้บริการยังไม่ท่ัวถึง

3.10 ปัญหาด้านการศึกษา ได้แก่ เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อหรือฝึกอาชีพ เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงขาด
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข
4.1 โรคติดต่อเร้ือรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์และอัมพาต) โรคเบาหวานซ่ึงโรคกลุ่มน้ีมักเกิดจากปัจจัยเส่ียงหลายประการ เช่น การสูบบุหร่ี 
การบริโภคอาหารท่ีมีสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสมการขาดการออกก าลังกายและความเครียด โดยมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ี
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพดี

4.2 อัตราการติดเช้ือ HIV ในกลุ่มประชากรยังคงอยู่ในระดับสูง และแพร่กระจายไปสู่บุคคลในครอบครัวกลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรม
เส่ียงท่ีมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนท้ังในด้านการด่ืมสุรา การสูบบุหร่ี และการมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร

4.3 ปัญหาสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับสูง โดยมีสาเหตุมาจากความเครียด ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
4.4 โรคติดต่อท่ีส าคัญท่ีพบอัตราการป่วยและอัตราการตายอยู่ในระดับสูงประกอบด้วยโรคไข้เลือดออก โรคแลปโตสไปรซิส และวัณ
โรค รวมท้ังประชาชนมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรัง เพราะขาดความตระหนักต่อการป้องกันปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อสุขภาพ

4.5 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแลจากบุตรหลานและเด็กเล็ก ส่วนใหญ่พ่อแม่ต้องไปท างานต่างจังหวัด ได้ท้ิงบุตรหลานไว้
กับผู้สูงอายุ ซ่ึงผู้สูงอายุเหล่าน้ีขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองโภชนาการ ท าให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร และบางรายอาจเกิดปัญหา
ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ท าให้เป็นเด็กมีปัญหาในสังคม
4.6 เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนของเพ่ือนบ้าน การกลับมาของโรคอุบัติซ้ าและการควบคุมโรคระบาด 
ความปลอดภัยด้านอาหารหรือคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า

4.7 ปัญหาด้านการสาธารณสุข ได้แก่ มีโรคติดต่อประจ าถ่ินท่ีส าคัญต้องเฝ้าระวัง เช่น โรคไข้เลือดออกโรคฉ่ีหนู โรคอุจจาระร่วง และ
โรคมือเท้าปาก ส่วนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ 2009

5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 ปัญหาด้านการปลูกสร้างอาคาร การปลูกสร้างอาคารล่วงล้ าเขตโบราณสถาน โดยเฉพาะ คูน้ า คันดินก าแพงเมือง ถึงแม้โบราณสถาน
เหล่าน้ี จะเส่ือมสลาย และช ารุดทรุดโทรมไปบ้างแล้ว แต่ยังคงคุณค่าและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ควรท่ีจะสงวนไว้ รวมท้ังการใช้
ประโยชน์ท่ีดินมีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ าและมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง



5.2 ปัญหาเก่ียวกับท่ีดิน ขาดเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน มีการบุกรุกท าการเกษตรในพ้ืนท่ีดินของรัฐเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์ ป่าสงวน
แห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
5.3 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ได้แก่ การเสียดุลยภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ปริมาณน้ าในดินและผิวดินความชุ่มช่ืนในอากาศลดลง หน้าดิน ถูกชะล้าง ส่ิงแวดล้อมเป็น
พิษ เกิดภัยธรรมชาติ และการกัดเซาะตล่ิงตามล าน้ ากก
5.4 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมมีถูกท าลาย ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือท าการเกษตรการตัดไม้ท าลายป่าใน
พ้ืนท่ี การขยายเขตท ากิน และการใช้พ้ืนท่ีไม่ถูกหลักวิชาการ
5.5 ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงมีความเสียงจากแผ่นดินไหวเน่ืองจากบางพ้ืนท่ีอยู่ในเขตลอยเล่ือนแผ่นดินไหว
5.6 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง ท าให้ผลผลิตของประชาชนไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ทางอ าเภอได้
เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือต่าง ๆ เหล่าน้ีก็ยังไม่ท่ัวถึง รวมท้ังปัญหา
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจผิดเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในอัตราสูง

6. ปัญหาด้านสังคมและความม่ันคง
6.1 จังหวัดชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว และเช่ือมต่อไปยังจีนตอนใต้ ประชาชนจึงอาจ
ได้รับผลกระทบในด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า ท่ีเกิดข้ึนและมาจากพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึงการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท้ังอาหารเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6.2 ประชาชนขาดจิตส านึกและมีพฤติกรรมเส่ียงในการใช้รถใช้ถนน ท าให้สถิติอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน

6.3 ปัญหาด้านสังคมและความม่ันคงท่ีเกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด การเล่นการพนันตามแนวชายแดน การเกิดอุบัติเหตุ
ตามเส้นทางการคมนาคมขนส่ง การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว รวมท้ังอาชญากรรมข้ามชาติ



สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และ
แนวทางแก้ไข 
 
ปัญหา อุปสรรค  
1. ปัญหาผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
    2019 ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องชะลอไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจึงจะสามารถดำเนิน 
    กิจกรรมได ้
2. มีการขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม/รายการ เนื่องจากไม่สามาถดำเนินการได้ ส่งผลให้ต้องดำเนินการโอน  
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปดำเนินโครงการอื่น 
3. ปัญหาแนวทางปฏิบัติในการมอบอำนาจที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 
4. ปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินที่จัดหาจากงบประมาณของจังหวัด การบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ 
 

แนวทางแก้ไข 
1. จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นประจำทุกเดือน โดยจังหวัดเชียงรายได้มีนโยบาย
ให้ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประเภทฝึกอบรม และงาน Event เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2  
2. นำโครงการ กิจกรรม รายการ ที่ยกเลิก มาขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ เพื่อดำเนินโครงการอ่ืน
ทดแทนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. นำโครงการที ่มีปัญหาในการดำเนินรายการที ่ไม่อาจดำเนินการได้และเข้าหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่ายพ.ศ. 2564  
4. กำหนดให้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
และมีหน่วยงานรับผิดชบอในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากกาดำเนินโครงการอย่างชัดเจน และต้องมี
การทำ MOU กับหน่วยงานที่จะรับมอบทรัพย์สินประกอบการเสนอโครงการทุกครั้ง 
5. นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดที่ควรได้รับการสนับสนุนแก้ไขในด้านต่างๆ ดังนี้  
 5.1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบปัญหาเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม และขาดการ
เชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และนานาชาติ จังหวัดจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม นิเวศ และเชิงสุขภาพ และฟื้นฟูเส้นทางเข้าสู่แหล่งการท่องเที ่ยว  
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ เพ่ือเพ่ิมรายได้เข้า
สู่จังหวัดมากยิ่งขึ้น 
 5.2 การพัฒนาด้านการเกษตร จากข้อมูลพบว่าพ้ืนที่ภาคเกษตรของจังหวัดเชียงรายมีสัดส่วนสูงมาก 
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการผลิตแล้ว พบว่าควรมีการสนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 



เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI / GAP และควรมีการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร
คุณภาพ โดยเน้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย ชา กาแฟ เป็นต้น   
 5.3 การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน  
โลจีสติกส์ โดยควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาด้านการตลาด และการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อบ้าน และอาเซียน รวมถึงการเพิ่มขีดสมรรถนะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
 5.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในจังวัดเชียงราย ได้แก่ 
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยสาเหตุการเกิดหมอกควันไฟป่า นอกจากการเผาในพื้นที่การเกษตร  
ในจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยแล้ว ยังมีสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็คือ การเผาพื้นที่การเกษตร  
ในประเทศเพ่ือบ้านแล้วส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงราย ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขในระดับรัฐต่อรัฐ 
 5.5 ด้านความมั่นคงและปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับ 
ประเทศเพื่อบ้านที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อจำหน่าย  
และกระจายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือระหว่างตำรวจ ทหาร พลเรือน และประชาชนในการร่วมกั นป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่   


