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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
ท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ / ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 13  พ.ศ. 2564  และฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5    
พ.ศ. 2564  ซ่ึงได้ประกาศใช้เมื่อ  30 กรกฎาคม 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนการด าเนินงาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

แผนการด าเนินงาน 

 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ 
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท า  
ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 12  พ.ศ. 2564 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  5 พ.ศ. 2564  โดยมีเค้าโครงแผนการ 
ด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

http://chiangraipao.go.th/
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงันี้ 

 
 

   

 

   

 

   

 

 

                                                                           ประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน 

 
 
1.4 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการด าเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอื่น 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

 



 

 

 

 

แผนการด าเนินงานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชีสรปุข้อมูล  
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 61 24.80 63,223,000 25.14 สนช.

รวม 61 24.80 63,223,000 25.14  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 2.44 52,000,000 20.68 สป.อบจ.

แผนงาน  เคหะและชุมชน 3 1.22 1,307,000 0.52 สนช.

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 0.81 2,500,000 0.99 สนช.

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 2.85 3,025,000 1.20 สศว.

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 32 13.01 6,554,120 2.61 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.41 650,000 0.26 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน  การศึกษา 1 0.41 300,000 0.12 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 2.03 10,600,000 4.21 กองสวัสดิการฯ

แผนงาน  การเกษตร 1 0.41 500,000 0.20 กองสวัสดิการฯ

 

รวม 58 23.58 77,436,120                  30.79

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

หลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

4
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน  การศึกษา 15 6.10 43,086,150 17.13 สศว.

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 2.44 2,750,000 1.09 สศว.

แผนงาน สาธารณสุข 3 1.22 410,000 0.16 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน  การศึกษา 5 2.03 2,032,400 0.81 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน สาธารณสุข 4 1.63 4,900,000 1.95 กองสาธารณสุข

   

แผนงาน 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

รวม 33 13.41 53,178,550                  21.14

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย

แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา 1 0.41 1,050,000 0.42 สนช.

แผนงาน เคหะและชุมชน 2 0.81 2,450,000 0.97 สนช.

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.41 100,000 0.04 ศูนย์การเรียนรู้ฯ.

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.22 1,192,800 0.47 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 6 2.44 11,100,000 4.41 กองสวัสดิการฯ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.41 1,000,000 0.40 กองสวัสดิการฯ

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 7 2.85 3,665,000 1.46 กองป้องกันฯ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.41 240,000 0.10 กองสาธารณสุข

รวม 22 8.94 20,797,800                  8.27



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน การเกษตร 48 19.51 26,800,000 10.66 สนช.

แผนงาน คหะและชุมชน 5 2.03 1,665,500 0.66 กองสาธารณสุข

รวม 53 21.54 28,465,500 11.32

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 4 1.63 1,340,000 0.53 สป.อบจ.

แผนงาน  อุตสาหกรรมการโยธา 2 0.81 3,200,000 1.27 สนช.

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 1 0.41 750,000 0.30 ส านักเลขาฯ

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.41 300,000 0.12 ส านักเลขาฯ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 5 2.03 1,610,000 0.64 กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 0.41 200,000 0.08 กองคลัง

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 0.41 100,000 0.04 กองพัสดุฯ

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 4 1.63 900,000 0.36 กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม 19 7.72 8,400,000                    3.34

รวมท้ังส้ิน 246 100 251,500,970 100
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ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 1 227,700                    สป.อบจ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ บริหำรงำนท่ัวไป 1 13,000                      สป.อบจ
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่ บริหำรงำนท่ัวไป 2 118,400                    สป.อบจ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ บริหำรงำนท่ัวไป 6 539,900                    สป.อบจ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน อุตสำหกรรมโยธำ 5 157,680                    สนช.
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อุตสำหกรรมโยธำ 5 23,233,000               สนช.
ครุภัณฑ์กำรเกษตร อุตสำหกรรมโยธำ 3 424,650                    สนช.
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง อุตสำหกรรมโยธำ 2 109,000                    สนช.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ อุตสำหกรรมโยธำ 1 35,000                      สนช.
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่ อุตสำหกรรมโยธำ 1 89,000                      สนช.
ครุภัณฑ์โรงงำน อุตสำหกรรมโยธำ 2 26,000                      สนช.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุตสำหกรรมโยธำ 10 562,200                    สนช.
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กำรศึกษำ 5 221,700                    สศว.
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ กำรศึกษำ 1 18,000                      สศว.
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่ กำรศึกษำ 1 33,600                      สศว.
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว กำรศึกษำ 4 288,900                    สศว.
ครุภัณฑ์สนำม กำรศำสนำ วัฒนธรรมฯ 1 225,000                    สศว.
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ กำรศำสนำ วัฒนธรรมฯ 3 255,800                    รร.อบจ.
ครุภัณฑ์โรงงำน กำรศึกษำ 1 6,900                        รร.อบจ.

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
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ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กำรศึกษำ 1 138,000                    รร.อบจ.
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 2 441,600                    ส ำนักเลขำฯ
ครุภัณฑ์โรงงำน บริหำรงำนท่ัวไป 1 16,500                      ส ำนักเลขำฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ บริหำรงำนท่ัวไป 1 88,000                      ส ำนักเลขำฯ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 1 44,000                      กองยุทธศำสตร์ฯ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 167,200                    กองสวัสดิกำรฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 148,600                    กองสวัสดิกำรฯ
ครุภัณฑ์กำรเกษตร รักษำควำมสงบภำยใน 9 757,700                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ รักษำควำมสงบภำยใน 3 150,000                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่ รักษำควำมสงบภำยใน 1 144,450                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 3 283,000                    กองพัสดุฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ บริหำรงำนท่ัวไป 1 10,000                      กองพัสดุฯ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 4 140,380                    กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง บริหำรงำนท่ัวไป 1 829,000                    กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ บริหำรงำนท่ัวไป 3 113,500                    กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน สำธำรณสุข 2 26,670                      กองสำธำรณสุข
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ สำธำรณสุข 1 140,000                    กองสำธำรณสุข
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว สำธำรณสุข 1 6,400                        กองสำธำรณสุข
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำธำรณสุข 1 44,000                      กองสำธำรณสุข

               รวมท้ังส้ิน                99 30,230,430               



 
 
 
 

บัญชีข้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ดอกไม้เจ็ดสีท่ีริมโขง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานตามโครงการฯ
3,000,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงราย
ส านักปลัดฯ

2 ดอกไม้แห่งท้องทุ่งร้องหลอด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

3 ทุ่งดอกไม้แห่งความทรงจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

4 มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

30,500,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

5 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปะ 
ประติมากรรมสร้างสรรค์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

9,500,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

6 หนาวน้ีท่ีเวียงเทิง ตอนดอกผีเส้ือ
โบยบิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 52,000,000   

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณฉุีกเฉินหรอื
จ าเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก ครั้งที่ 5  
ตามหนังสือส านักงบประมาณดว่นที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณฉุีกเฉินหรอื
จ าเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก ครั้งที่ 5  
ตามหนังสือส านักงบประมาณดว่นที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณฉุีกเฉินหรอื
จ าเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก ครั้งที่ 5  
ตามหนังสือส านักงบประมาณดว่นที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณฉุีกเฉินหรอื
จ าเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก ครั้งที่ 5  
ตามหนังสือส านักงบประมาณดว่นที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านกังบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือ่กรณฉุีกเฉินหรอื
จ าเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานราก ครั้งที่ 5  
ตามหนังสือส านักงบประมาณดว่นที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

9



10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานตามโครงการฯ
20,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000      อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

3 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
การใช้งานระบบปฏิบัติการ ศูนย์
บริหารจัดการน้ าจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

620,000      อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

1 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร 
ด้านการท่องเท่ียวและด้านส่ือ 
ประชาสัมพันธ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000      อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 1,340,000   

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000
บีทียูจ านวน 9 เคร่ือง ๆ ละ
25,300.-บาท

227,700   อบจ.ชร. ส านักปลัดฯ

รวม 227,700   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11



12

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองผสมสัญญานเสียง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองผสม

สัญญานเสียง จ านวน 1 
เคร่ือง

13,000     อบจ.ชร. ส านักปลัดฯ

รวม 13,000     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องถ่ายภาพน่ิง DSLR ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 

DSLR จ านวน 1 กล้อง
85,900        อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

2 เลนส์กล้องถ่ายรูป ค่าจัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายรูป 
จ านวน 1 ช้ิน

32,500        อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 118,400     

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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14

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี
 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 11 
เคร่ืองๆ ละ 30,000.-

330,000      อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
 จ านวน 3เคร่ืองๆ ละ 
22,000.-

66,000        อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด 
A3

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Ink Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 

เคร่ือง

6,300          อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

4 สแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 3

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 3 จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 36,000.-

72,000     อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 switch) ขนาด 16 ช่อง
ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 switch) 

ขนาด 16 ช่อง  จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 2,800.-บาท

        22,400 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 

แบบท่ี 1

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณแบบไร้สาย(Access 
Point) แบบท่ี 1  จ านวน 8 
เคร่ืองๆ ละ 5,400.-บาท

        43,200 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 539,900   

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ส านักเลขานุการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิม
ศักยภาพของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

750,000      อบจ.เชียงราย ส านักเลขาฯ

รวม 750,000      

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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17

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายท่ีเช่ือมโยงกับ การ
บริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินตามวิถีการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000      อบจ.เชียงราย ส านักเลขาฯ

        รวม 300,000    

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองดูดฝุ่น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด
 25 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

15,200        อบจ.ชร. ส านักเลขาฯ

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาด 44,000 บีทียู

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน(ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน ขนาด 44 000 บีที
ยูจ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ
53,300.-บาท

426,400      อบจ.ชร. ส านักเลขาฯ

   รวม 441,600      

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน
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19

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดัน

สูง จ านวน 1 เคร่ือง
16,500        อบจ.ชร. ส านักเลขาฯ

รวม 16,500        

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 4 
เคร่ืองๆ ละ 22,000.-บาท

88,000        อบจ.ชร. ส านักเลขาฯ

         รวม 88,000        

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
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ส านักช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.6 ต.โชคชัย - ม.8
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 75.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

250,000     ต.โชคชัย -
ต.หนองป่าก่อ
 อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.8 ต.หนองป่าก่อ - 
ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 525.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,150.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม

1,750,000  ต.หนองป่าก่อ
 - ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง - ม.2 ต.โชคชัย
 อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
 - ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.8 ต.หงาว - ม.4
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม

500,000    ต.หงาว - 
ต.เวียง อ.เทิง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.1 ต.เทอดไทย -
ม.2 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 465.00 
ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,790.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

2,000,000  ต.เทอดไทย -
 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.10 ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 
ต.วาวี อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

 ิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 135.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.ห้วยชมภู
อ.เมือง
เชียงราย
 -  ต.วาวี 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.11 ต.เทอดไทย -
ม.20 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 105.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
630.00  ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

500,000    ต.เทอดไทย -
ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.11 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย - ม.19
 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

 ิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
840.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.แม่ยาว
อ.เมือง
เชียงราย - 
ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.15 ต.ป่าหุ่ง - ม.4
ต.เมืองพาน อ.พาน
 จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000     ต.ป่าหุ่ง - 
ต.เมืองพาน 
อ.พาน
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

23



24

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.18 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย - ม.19
 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.แม่ยาว
อ.เมือง
เชียงราย - 
ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.19 ต.เทอดไทย -
ม.14 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 105.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
630.00  ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

500,000    ต.เทอดไทย -
ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.24 ต.เมืองพาน -
ม.4 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

 ิวจราจรกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 260.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,820.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

1,000,000  ต.เมืองพาน -
ต.สันติสุข 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.3 ต.แม่พริก -
ม.11 ต.เจดีย์หลวง 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
900.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

500,000    ต.แม่พริก -
ต.เจดีย์หลวง 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.4 ต.ห้วยซ้อ -
ม.13 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00  ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

500,000    ต.ห้วยซ้อ -
ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.5 ต.ม่วงค า - ม.8
ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.ม่วงค า - 
ต.หัวง้ม 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.5 ต.แม่เปา - ม.9
ต.ตาดควัน อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 880.00 
ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,280.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000  ต.แม่เปา - 
ต.ตาดควัน 
อ.พญาเม็งราย
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.5 ต.รอบเวียง -
เขตเทศบาลนคร
เชียงราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 830.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,980.00 ตร.ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

2,823,000  ต.รอบเวียง -
เขตเทศบาล
นครเชียงราย
 อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.5 ต.สันทราย -
ม.7 ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.สันทราย -
ต.ท่าสาย 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.6 ต.ดอยฮาง - ม.8
ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

 ิผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 135.00 
ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.ดอยฮาง - 
ต.ห้วยชมภู 
อ.เมือง
เชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
- ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.แม่ไร่ 
อ.แม่จัน - 
ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.6,8 ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย - ม.14 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000    ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย - 
ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเช่ือมระหว่าง
 ม.13 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย - ม.19
 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม.

500,000    ต.แม่ยาว
อ.เมือง
เชียงราย
 - ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

27



28

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.7 
ต.โรงช้าง - ม.14 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 650.00 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,900.00 ตร.ม.

2,000,000  ต.โรงช้าง -
ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง 

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.7 
ต.ศรีดอนไชย - ม.9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม.

1,000,000  ต.ศรีดอนไชย -
ต.แม่ลอย 
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

25 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.สันสลี - ม.1 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,220.00 ตร.ม.

1,500,000  ต.สันสลี -  
ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.9 ต.เมืองชุม - ม.2 
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

5,280,000  ต.เมืองชุม - 
ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

27 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.11 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทาง
รถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 22.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

2,750,000  ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.18 ต.เวียง
 อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,700,000  ต.เวียง อ.เทิง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

29 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.20 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 22.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

2,750,000  ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

30 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.3 
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
แบบ SKEW ทางรถกว้าง 
6.00 ม. ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,300,000  ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

29



30

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.8 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,700,000  ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

32 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.8 ต.ศรีค้ า
 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,700,000  ต.ศรีค้ า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

33 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.9 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,200,000  ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

34 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.11 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร  ทาง
รถกว้าง 6.00 ม. ยาว 
8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,200,000  ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

35 ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.7
 ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.20 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ขยายถนน คสล. 
จากเดิมกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
โดยพ้ืนท่ีขยายไม่น้อยกว่า
 1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

2,000,000  ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
 - ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

36 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิม กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

700,000    ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

37 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.16 
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

700,000    ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

31



32

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

38 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 13.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 13.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

900,000    ต.ต้า 
อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

39 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.23 ต.แม่สลองใน - 
ม.9 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
เป็นกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,050,000  ต.แม่สลองใน
 - ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

40 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 ต.สถาน
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 14.00 ม. 
เปŨนกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 14.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,040,000  ต.สถาน 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 
ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
ท้ังสองข้างจากเดิมกว้าง 
3.50 ม. ยาว 14.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 14.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,200,000  ต.สถาน 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

42 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.15 
ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
เป็นกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,260,000  ต.สถาน 
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส านักช่าง 

43 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.7 
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 5.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

400,000    ต.ศรีดอนไชย
 อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

33



34

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.8 ต.ศรีดอนมูล -
ม.11 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพ้ืนท่ีซ่อมแซม 
ไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.

500,000    ต.ศรีดอนมูล -
ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

45 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.13 ต.นางแล -ม.9
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพ้ืนท่ีซ่อมแซม 
ไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000    ต.นางแล -
ต.บ้านดู่ 
อ.เมือง
เชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

46 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง
 ม.7 ต.ม่วงค า - ม.6
ต.แม่เย็น อ.พาน 
จ.เชียงราย

 ิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

  2,070,000 ต.แม่เย็น 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

47 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.11 
ต.แม่ค า - ม.9 ต.จันจว้า
ใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 167.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,002.00 ตร.ม.

    500,000 ต.แม่ค า - 
ต.จันจว้าใต้ 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.
โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - ม.1
ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 2,000.00
 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตร.ม.

    500,000 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว - 
ต.ห้วยชมภู 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่างม.5 ต.
จอมสวรรค์ - ม.2 ต.ศรี
ค้ า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,580.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,480.00 ตร.ม.

    500,000 ต.จอมสวรรค์
 - ต.ศรีค้ า
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

35



36

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.ดงมะดะ - ม.8
ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตร.ม.

    500,000 ต.ดงมะดะ - 
ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

51 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.บ้านโป่ง - ม.15
ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม.

    500,000 ต.บ้านโป่ง - 
ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง 

52 ปรับปรุงถนนหินคลุก
เช่ือมระหว่าง ม.3 
ต.ป่าง้ิว - ม.9 ต.เวียง
กาหลง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม.

    500,000 ต.ป่าง้ิว - 
ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

53 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 
ต.ป่าง้ิว - ม.12 ต.เวียง
กาหลง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

 ิผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม

    500,000 ต.ป่าง้ิว - 
ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

54 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า -
 ม.14 ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม.

    500,000 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า -
ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

55 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 
ต.สถาน - ม.9 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 450.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,700.00 ตร.ม.

    500,000 ต.สถาน - 
ต.เวียง
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

56 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 
ต.เวียง - ม.2
ต.สันทรายงาม อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 
2,560.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
15,360.00 ตร.ม.

  1,000,000 ต.เวียง -
ต.สันทราย
งาม อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

57 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 
ต.แม่ยาว - ม.6
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม.

    500,000 ต.แม่ยาว -
ต.บ้านดู่ 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

37



38

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 
ต.สถาน - ม.11
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
 จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 450.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,700.00 ตร.ม

    500,000 ต.สถาน -
ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

59 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ง้ิว
 อ.เทิง - ม.5 ต.ดอนศิลา
 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,340.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,040.00 ตร.ม.

    500,000 อ.เทิง - 
ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง  

60 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 
ต.สันสลี - ม.9 ต.เวียง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม

    500,000 ต.สันสลี - 
ต.เวียง
อ.เวียงป่าเป้า
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

61 ปรับปรุงสะพานแขวน
ฮาแหล่จะ ม.12 
ต.แม่ยาว อ.เมือง
เชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
ยาว 93.00 ม.

    500,000 ต.แม่ยาว 
อ.เมือง
เชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

รวม   63,223,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดต้ังแผงวงจรควบคุม

การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลัก ส าหรับสวนไม้งาม
ริมน้ ากก

ติดต้ังแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักส าหรับสวนไม้งาม
ริมน้ ากก จ านวน 1 ระบบ

497,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 ติดต้ังแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักส าหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน

ติดต้ังแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักส าหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน จ านวน 1 ระบบ

310,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2
ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2
 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
จ านวน 1 ระบบ

500,000    สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร
จังหวัด
เชียงราย 
แห่งท่ี 2

ส านักช่าง

รวม 1,307,000 

แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

39



40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ

ธาตุจอมหมอกแก้ว ม.9
 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ
ธาตุจอมหมอกแก้ว ม.9
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย 
รายละเอียดประกอบด้วย
 งานปรับปรุงลาน
ทางเดินโดยรอบพระธาตุ
 งานร้ือถอนอาคาร ศาลา
 ซุ้ม ฯลฯ โดยรอบพระ
ธาตุ 
และงานปรับปรุงอาคาร
ส าหรับประกอบพิธีทาง
ศาสนา จ านวน 1 แห่ง

2,000,000    ต.จอม
หมอกแก้ว
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือ
เมืองเชียงราย วัดพระ
ธาตุดอยจอมทอง
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือ
เมืองเชียงราย 
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ประกอบด้วย
งานระบบไฟฟ้าภายนอก
อาคาร งานระบบ
สุขาภิบาล และปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรวมท้ังหมด 
จ านวน 1 แห่ง

500,000    ต.เวียง 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

รวม 2,500,000   
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดต้ังโคมไฟถนน

พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกันสายทาง ชร.ถ.
1-0097 เช่ือมระหว่าง
 ม.14 ต.เทอดไทย - 
ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30
 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสาก่ิงเด่ียว
(SA30W6-X1) และพุก
เหล็ก ความยาว 1.50 
เมตร จ านวน 21 ชุด ๆ 
ละ 70,000.-บาท

1,470,000  ต.เทอดไทย - 
ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง
 จ.เชียงราย

ส านักช่าง

2 ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกันสายทาง ชร.ถ.
1-0097 เช่ือมระหว่าง
 ม.2,5 ต.แม่สลองใน - 
ม.12 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30
 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสาก่ิงเด่ียว
(SA30W6-X1) และพุก
เหล็ก ความยาว 1.50 
เมตร จ านวน 14 ชุด ๆ 
ละ 70,000.-บาท

980,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

3 รวม 2,450,000 

แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม

หัตถกรรมและกลุ่ม
ผู้สูงอายุอ าเภอเวียงแก่น
 ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 16.00 ม. 
สูง 4.00 ม.

1,050,000  ต.ปอ 
อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ส านักช่าง

รวม 1,050,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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44

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษาการบริหารจัดการ

น ้า อ้าเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย

ศึกษาการบริหารจัดการ
น ้า อ้าเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 1 เล่ม

500,000    อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย

ส้านักช่าง

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง ม.12 ต.แม่ค้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 100.00 ม

1,000,000  ต.แม่ค้า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

3 ก่อสร้างคลองส่งน ้า
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
ช่วงระหว่าง ม.3
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน - ม.2 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 1.00 ม. 
ความยาวรวม 620.00 
ม. ลึก 1.00 ม.

2,000,000  ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน - 
ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

แผนงานการเกษตร

บัญชีจ้านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างฝายน ้าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.11 ต.แม่ต ้า 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.18 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดสันฝาย
กว้าง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

500,000    ต.แม่ต ้า 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

5 ก่อสร้างฝายน ้าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14 ต.หงาว 
อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดสันฝาย
กว้าง 15.00 ม. 
สูง 2.00 ม.

800,000    ต.หงาว 
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

6 ก่อสร้างฝายน ้าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.3 ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดสันฝาย
กว้าง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม

500,000    ต.หล่ายงาว -
ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างฝายน ้าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.15 ต.ทุ่งก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ขนาดสันฝาย
กว้าง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

500,000     ต.ป่าซาง - ต.
ทุ่งก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
 จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

8 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู เช่ือมระหว่าง ม.8
ต.ป่าแดด - ม.2 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ขนาดปากราง
กว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.30 ม. 
ยาว 250.00 ม.

500,000    ต.ป่าแดด - 
ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 ขุดลอกคลองแม่สะกึ น 
ช่วงระหว่าง ม.10 
ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย - ม.1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 19.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 3.40 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 19.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 4.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ห้วยสัก 
อ.เมือง
เชียงราย - 
ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

10 ขุดลอกร่องคัวะ ช่วง
ระหว่าง ม.5 ต.สันทราย
งาม อ.เทิง - ม.8
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 580.00 ม. 
ลึก 2.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 20.00 ม. 
ยาว 580.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,060.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.สันทรายงาม
อ.เทิง - 
ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย
 จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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48

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ขุดลอกร่องโป่ง ช่วง
ระหว่าง ม.15 ต.ทุ่งก่อ
 - ม.4 ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.
เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ทุ่งก่อ - 
ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
 จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

12 ขุดลอกร่องสว่าน ช่วง
ระหว่าง ม.1 ต.งิ ว อ.เทิง
 - ม.2 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,580.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,580.00 ม. 
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 10,140.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.งิ ว อ.เทิง - 
ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
 จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 ขุดลอกร่องแหย่ง
ตอนบน ช่วงระหว่าง ม.
9 
ต.โยนก อ.เชียงแสน -
ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 13.50 ม. 
ยาว 1,025.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 13.50 ม. 
ยาว 1,025.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.โยนก 
อ.เชียงแสน -
ต.ท่า
ข้าวเปลือก 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

14 ขุดลอกล้าน ้าหงาว ช่วง
ระหว่าง ม.3 ต.หงาว - 
ม.23 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีรวมโดย
เฉล่ีย 5-0-00 ไร่ 
(8,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีรวม
โดยเฉล่ีย 5-0-00 ไร่ 
(8,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.40 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
19,500.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

1,000,000  ต.หงาว - 
ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

49



50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 ขุดลอกล้าห้วยเกี ยง ช่วง
ระหว่าง ม.1 ต.เวียง - 
ม.9 ต.ป่าสัก อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 2,620.00 ม. 
ลึก 1.20 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,620.00 ม. 
ลึก 2.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม

500,000    ต.เวียง - 
ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

16 ขุดลอกล้าห้วยป่าสัก 
ช่วงระหว่าง ม.8 
ต.ทานตะวัน อ.พาน
จ.เชียงราย - ม.5 
ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ 
จ.พะเยา

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,200.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,200.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ทานตะวัน 
อ.พาน
จ.เชียงราย - 
ต.ป่าแฝก 
อ.แม่ใจ 
จ.พะเยา

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 ขุดลอกล้าห้วยร่องขุ่น 
ช่วงระหว่าง ม.10 
ต.แม่เงิน - ม.2 
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,410.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,410.00 ม. 
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.แม่เงิน -  
ต.บ้านแซว 
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

18 ขุดลอกล้าห้วยร่องขุ่น 
ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย - ม.6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย
- ต.เชียงเค่ียน
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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52

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 ขุดลอกล้าห้วยฮ้อม ช่วง
ระหว่าง ม.1 ต.แม่เปา -
 ม.10 ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.แม่เปา - 
ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

20 ขุดลอกล้าเหมืองร่องตา
แมว ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.เวียงเหนือ - ม.9
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 11.50 ม. 
ยาว 1,245.00 ม. 
ลึก 1.10 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 11.50 ม. 
ยาว 1,245.00 ม. 
ลึก 2.10 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.เวียงเหนือ -
 ต.เมืองชุม 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 ขุดลอกล้าเหมืองร่องมีด
 ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.ป่าแดด - ม.3
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,250.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,250.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,950.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ป่าแดด - 
ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

22 ขุดลอกหนองช้างน้อย 
ม.1 ต.ศรีโพธ์ิเงิน 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.2
 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ี
โดยเฉล่ีย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,600.00 
ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.ป่าแดด - ต.
โรงช้าง 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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54

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 ขุดลอกหนองน ้าหลง 
ม.15 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.12 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
8-3-50 ไร่ 
(14,200.00 ตร.ม.)
ลึก 2.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ี
โดยเฉล่ีย 8-3-50 ไร่ 
(14,200.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 10,800.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.ป่าอ้อดอน
ชัย 
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย - 
ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

24 ขุดลอกหนองป่าไคร้ 
ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
8-3-00 ไร่ 
(14,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดย
เฉล่ีย 8-3-00 ไร่ 
(14,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. หรืปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.บ้านดู่ 
ต.ริมกก 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25 ขุดลอกหนองป่าสัก ม.7
 ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 20.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.ธารทอง 
อ.พาน 
ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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56

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 ขุดลอกหนองป่าสักและ
 ล้าเหมืองส่งน ้า ม.6 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
 จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.10
 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

 - ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดย
เฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 940.00 ม.
ลึก 0.80 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 940.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 6,200.00 ลบ.ม. 
 - ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดย
เฉล่ียกว้าง 16.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.
ลึก 1.20 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 20.00 ม. 
ยาว80.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 2,200.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ริมกก -
ต.บ้านดู่ 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 ต่อ  - ช่วงท่ี 3 สภาพเดิมโดย
เฉล่ียกว้าง 22.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.
ลึก 1.20 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 25.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 2,600.00 ลบ.ม. 
 - ช่วงท่ี 4 สภาพเดิมโดย
เฉล่ียกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.
ลึก 1.20 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 

ส้านักช่าง

57



58

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 ขุดลอกหนองสลาบ ม.3
 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.3 ต.สันมะค่า
 อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สภาพเดิม พื นท่ีโดยเฉล่ีย
 3-0-00 ไร่ (4,800.00
 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ 
ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,600.00 ลบ.ม. (รวม
ค่าขนย้าย)

500,000     ต.ป่าแดด - 
ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

28 ขุดลอกหนองแสะ ม.1,2
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.9 ต.แม่ต ้า 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
9-1-40 ไร่ 
(14,960.00 ตร.ม.) 
ลึก 0.80 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
9-1-40 ไร่ 
(14,960.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 10,900.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000    ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - 
ต.แม่ต ้า 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 ขุดลอกหน้าฝายบ้านวัง
อวน ม.6 ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.9
 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.)
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,600 ลบ.ม. (รวมค่า
ขนย้าย)

500,000    ต.สันมะค่า -
ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

30 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าพนัง 
ม.3 ต.สันทราย 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4
 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-1-75 ไร่ 
(5,500.00 ตร.ม.) 
ลึก - ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
พื นท่ีโดยเฉล่ีย3-1-75 ไร่
(5,500.00 ตร.ม.) 
ลึก 2.10 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,500.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย

500,000    ต.สันทราย 
ต.จอมสวรรค์ 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

31 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด ล้าเหมือง
สาธารณประโยชน์ ม.3
เขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.1 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 12,010.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 940.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม

500,000    เขตเทศบาล
นครเชียงราย
- ต.ท่าสาย 
อ.เมือง
เชียงราย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

32 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองน ้าสาธารณะ
 แม่ลาวหลง ม.2 
ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.5 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
4-0-00 ไร่ 
(6,400.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.60 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,200.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 600.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่
น้อยกว่า 9,800.00 
ลบ.ม

500,000    ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย
- ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

33 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าดอย
พระบาท ม.7 ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 50.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 7,100.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 2,690.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,790.00 
ลบ.ม.

500,000    ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

34 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าทุ่งโห้ง 
ม.5 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.2 ต.สันทราย
งาม อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 67.00 ม. 
ยาว 67.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 7,800.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 1,530.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า
9,330.00 ลบ.ม.

500,000    ต.เวียง - 
ต.สันทรายงาม
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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64

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

35 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าห้วยงู
เหลือม ม.10 
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ
ม.29 ต. ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,500.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 600.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่
น้อยกว่า 10,100.00 
ลบ.ม.

500,000    ต.ดอยลาน - 
ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าห้วยบง 
ม.4 ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5
 ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 35.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,120.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 420.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,540.00 ลบ.ม

500,000    ต.แม่สรวย -
ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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66

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

37 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าห้วยลึก 
ม.4 ต.ม่วงยาย 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
 จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 35.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 8,730.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 640.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,370.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ม่วงยาย -
ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

38 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าห้วยหลู้ 
ม.1 ต.ม่วงยาย
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4
 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 45.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 8,930.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 420.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,350.00 ลบ.ม

500,000    ต.ม่วงยาย -
ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

67



68

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

39 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด อ่างเก็บน ้าห้วยฮ้อม
 ม.10 ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
 ร่วมกับ ม.5 ต.เวียงชัย
 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
4-0-00 ไร่ 
(6,400.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 8,900.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 900.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,800.00 ลบ.ม

500,000    ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 
ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองจอแฮ้ง ม.10
 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.5 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 60.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,305.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 510.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่
น้อยกว่า 9,815.00 
ลบ.ม.

500,000    ต.ปงน้อย - 
ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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70

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

41 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองทราย ม.8 
ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.6 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 60.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 8,800.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 850.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,650.00 ลบ.ม.

500,000    ต.หนองป่าก่อ
 - ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

42 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองน ้าวังซาง 
ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 28.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 28.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. 
ลึก 5.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 7,875.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 1,305.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,180.00 ลบ.ม

500,000    ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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72

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

43 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองบวกแฮด 
ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.5 
ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 55.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,070.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 640.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,710.00 ลบ.ม.

500,000    ต.เวียงชัย -
ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองบัว ม.1 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.9 ต.แม่ต ้า 
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 40.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 7,200.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 2,145.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,345.00 ลบ.ม.

500,000    ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - 
ต.แม่ต ้า 
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

73



74

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

45 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนอง
สาธารณประโยชน์ ม.10
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
 ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค ้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
2-1-30 ไร่ 
(3,720.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,400.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 1,100.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่
น้อยกว่า 10,500.00 
ลบ.ม.

500,000    ต.ป่าซาง - 
ต.ศรีค ้า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนอง
สาธารณประโยชน์ ม.6 
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
 ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค ้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
1-2-25 ไร่ 
(2,500.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 7,000.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 2,630.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่
น้อยกว่า 9,630.00 
ลบ.ม.

500,000    ต.ป่าซาง -
ต.ศรีค ้า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
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76

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

47 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองแสะ ม.5 
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.8 ต.สันทราย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 
3-2-40 ไร่ 
(5,760.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.75 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 9,300.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า600.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่
น้อยกว่า 9,900.00 
ลบ.ม.

500,000    ต.ป่าอ้อดอนชัย
 - ต.สันทราย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

48 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบ
เปิด หนองอ้อ ม.4 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย
กว้าง 25.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 8,395.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 875.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 
9,270.00 ลบ.ม

500,000    ต.ศรีดอนชัย -
ต.สถาน 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

รวม 26,800,000     
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เพ่ิมศักยภาพความรู้

ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง
 ผังเมืองรวม จ.เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ ค่า
ยานพาหนะ ค่าท่ีพัก 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

    200,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (ช้ัน 5)

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(ช้ัน 5)ประกอบด้วยงาน
ปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (ช้ัน 5) 
เพ่ือเป็นห้องท างาน ห้อง
บริการประชาชน และ
รองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โดย
ปรับปรุง พ้ืน ผนัง เพดาน
และก่อสร้างต่อเติม

3,000,000  อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 3,200,000 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองโทรศัพท์แบบไร้สาย จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ส านักงานไร้สาย

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,890.-
บาทโดยมีคุณลักษณะดังน้ี มีหน้าจอ
 LCD รองรับระบบคล่ืนความถ่ี 2.4 
GHz

5,780 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง)
แบบติดผนัง(ระบบInverter)
 18,000 บีทียู

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง)แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) 18,000 บีทียู
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 29,600.-บาท

118,400 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทียู

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

19,500 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

4 ชุดโทรศัพท์ส านักงาน
ไร้สาย

จัดซ้ือชุดโทรศัพท์ส านักงานไร้สาย 
จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
 มีหน้าจอ LCD ระบบคล่ืนความถ่ี 
2.4 GHZ มีเคร่ืองหลัก 1 เคร่ือง 
และเคร่ืองย่อย 4 เคร่ือง

8,900 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

5 รถเข็นของ 4 ล้อ พ้ืนเหล็ก จัดซ้ือรถเข็นของ 4 ล้อ พ้ืนเหล็ก
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 1,700.-บาท

5,100 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

157,680รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถตัดก่ิงไม้และตัดหญ้า

ไหล่ทางอเนกประสงค์
จัดซ้ือรถตัดก่ิงไม้และตัดหญ้าไหล่
ทางอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาด 6 ล้อ
 ขนาดเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า พร้อมติดต้ังอุปกรณ์

7,900,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 รถบดล้อยาง จัดซ้ือรถบดล้อยาง จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาดไม่
น้อยกว่า 10 ตัน ชนิด 7 ล้อ 
ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง เคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ

3,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

3 รถบดล้อเหล็กคู่ 
ส่ันสะเทือน

จัดซ้ือรถบดล้อเหล็กคู่ ส่ันสะเทือน 
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตัน

3,200,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

4 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
 ธันวาคม 2563 ของส านัก
งบประมาณดังน้ี ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซีหรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ าากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า

2,633,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

5 รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6
 ล้อ ติดต้ังเครนสลิง 
พร้อมชุดพัฒนาบ่อบาดาล

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 
ล้อ ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า ติดต้ังเครนสลิง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อม
เคร่ืองอัดอากาศเป็นเคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 สูบ มีก าลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีแรงดัน
ไม่น้อยกว่า 7 bar และมีอุปกรณ์
ในการพัฒนาบ่อบาดาล ความลึก
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร

6,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

23,233,000รวม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน ้ำ (ซับเมิร์สสูบ

น ้ำ)
จัดซื อเคร่ืองสูบน ้ำ (ซับเมิร์สสูบน ้ำ) 
จ้ำนวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ขนำด 2 นิ ว 
ก้ำลัง 2 แรงม้ำ ชุดป๊ัมน ้ำ  2 
แรงม้ำ ชนิดท่อส่ง
สแตนเลส22 ใบพัด ขนำดท่อส่งน ้ำ
2 นิ ว ปริมำณน ้ำ 100 ลิตร/นำที
อัตรำส่งสูงสุดอยู่ท่ี 85 ม.มอเตอร์
4 นิ ว 2 แรงม้ำ1 เฟส 220 โวลต์
พร้อมสำยไฟ 100 นิ ว

19,250 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

2 เคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง 
ขนำดใหญ

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง 
ขนำดใหญ่ จ้ำนวน 1 เคร่ือง โดย
มีคุณลักษณะดังนี  (มีหน้ำแปลน) 
ก้ำลัง 15 แรงม้ำ พร้อมระบบ
ตู้ควบคุม

374,500 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

3 เคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้ำ

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้ำ จ้ำนวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสูบน ้ำได้ 
1,500 ลิตร/นำที

30,900 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

424,650

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ส้ำหรับท่ีไม่ได้ด้ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด้ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเติมลมอัตโนมัติ 

ชนิดติดต้ังภายนอก
จัดซ้ือเคร่ืองเติมลมอัตโนมัติ ชนิด
ติดต้ังภายนอก จ านวน 1 ชุด โดย
มีคุณลักษณะดังน้ี แรงดันขาเข้า 
217 PSI/15 bar (สูงสุด) แรงดัน
ใช้งานขาออก 5-174 
PSI/0.3-12 bar (สูงสุด)

44,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 ป๊ัมลมสายพาน 3 แรงม้า จัดซ้ือป๊ัมลมสายพาน 3 แรงม้า
จĞานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ป๊ัมลมแบบลูกสูบ, กระบอก
สูบ 2 สูบ (1H,1L) แรงดันลม 
12-16 บาร์, 174-214 ปอนด์ 
อัตราการผลิต 340 ลิตร/นาที 
มอเตอร์ 3 แรงม้า, แรงดันไฟฟ้า 
220 โวลต์ ความเร็วรอบของป๊ัม
ลม 990 รอบ/นาที ถังเก็บลม
ขนาด 165 ลิตร

65,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

109,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ค่าจัดซ้ือดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์

จ านวน 10 ชุด ๆ ละ  3,500.-
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
รองรับย่านวัดกระแส AC/DC ไม่
ต  ากว่า 600 A รองรับย่านวัด
แรงดัน AC/DC ไม่ต  ากว่า 600 V

         35,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

35,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม

ที ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที 
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 

TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 
พิกเซล ขนาด 40 น้ิว

จัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) แบบ Smart TV จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังน้ี ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 
40 น้ิว

           8,900 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

8,900

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองฉีดน ้ำแรงดันสูง จัดซื อเคร่ืองฉีดน ้ำแรงดันสูง

จ้ำนวน 1 ชุด ๆ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  แรงดันปกติ 115 บำร์ 
แรงดันน ้ำสูงสุด 130 บำร์ 
ปริมำณน ้ำสูงสุด 520 ลิตร/ชม. 
ปริมำณน ้ำปกติ 500 ลิตร/ชม. 
ก้ำลังมอเตอร์ขนำด 2200 W.
Induction Motor ควำมยำวสำย
ฉีดน ้ำ 8 เมตร พร้อมหัวฉีด

         26,000 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

2 สว่ำนไฟฟ้ำไร้สำยแบบ
กระแทก พร้อมชุดดอก
สว่ำน

จัดซื อสว่ำนไฟฟ้ำไร้สำยแบบ
กระแทก พร้อมชุดดอกสว่ำน 
จ้ำนวน 8 ชุด ๆ ละ 6,000.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  แรงดันไฟ 
12 V. แรงบิด เบำ/หนัก 
14/30/Nm. แบตเตอร่ีลิเธ่ียม 2 
ก้อน2.0 Ah อัตรำกระแทกสูงสุด
 22,500 ครั ง/นำที ควำมเร็ว
รอบขณะเดินเคร่ืองเปล่ำ 
0-400/0-1500 รอบ/นำที

         48,000 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

26,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด้ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ส้ำหรับท่ีไม่ได้ด้ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน แบบ ผด.02/1
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอdอาคารส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไปและงาน
อ่ืน ๆ

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและ
งานอ่ืน ๆ จ านวน 14 ชุด ๆ ละ 
22,000.-บาท

308,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA

จัดซ้ือเคร่ืองเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 14 
เคร่ือง ๆ ละ 2,500.-บาท

35,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

3 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)

จัดซ้ือตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
 (ขนาด 36 U) จ านวน 1 ตู้

18,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch ) ขนาด 24 
ช่อง แบบท่ี 2

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ
 ละ 21,000.-บาท

42,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง

 ัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
 ช่อง จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 
2,800.-บาท

14,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 1

จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 1 จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 
5,400.-บาท

21,600 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

7 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ
 (POE)

จัดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ 
(POE) จ านวน 14 ชุด ๆ ละ 
1,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ออกแบบตามมาตรฐาน 
IEEE802.3af (PoE) และ 
IEEE802.3at (PoE Plus) มีช่อง
เสียบพอร์ต LAN RJ-45
จ านวน 2 พอร์ต รองรับ ความเร็ว
ในการเช่ือมต่อ 10/100 Mbps 
หรือดีกว่า

14,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

8 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network 
Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง

จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง จ านวน
 1 ชุด

57,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง
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90ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02/1

9 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใย
แก้วน าแสง Media 
Converter (ตัวรับ)

จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณใย
แก้วน าแสง Media Converter 
(ตัวรับ) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4
ชุด ๆ ละ 1,900.-บาท

26,600 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

10 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใย
แก้วน าแสง Media 
Converter (ตัวส่ง)

จัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้
น าแสง Media Converter (ตัวส่ง)
 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด ๆ 
ละ 1,900.-บาท

26,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

562,200รวม



 
 
 
 

ส านักการศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดท้าฐานข้อมูล ด้านศาสนา 

วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 นิทรรศการข่วงศึกษาสู่การแสดง 
แสงสีแห่งวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 
เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

1,000,000     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 ฟ้ืนฟูและสืบสานภาษาล้านนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

225,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

 
5 มหกรรมสืบสานวัฒนธรรม 

พ้ืนบ้านล้านนา
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

500,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

6 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ

500,000     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

 
7 อบรมสัมนาผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านศาสนพิธี
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

 
          รวม 3,025,000  

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
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92

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมภาษาสู่การค้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดท าหลักสูตรบทเรียน
และบททดสอบ 3 ภาษา

500,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 แชร์ร่ิงเซนเตอร์ (Sharing center) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

700,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ
 อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

116,200        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 สร้างสังคมแห่งการอ่านและการ 
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

95,000          อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

5  ห้องเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย
กระจายสู่ห้องเรียนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

1,006,050     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

6 สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1,896,000  อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

แผนงานการศึกษา
แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา(การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(การจัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

26,062,900   อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - แข่งขันกีฬาเพ่ือสู่ 
ความเป็นเลิศ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

1,200,000  อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - จัดสวัสดิการอาหาร
ประจ าวันและอาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬา 
(รูปแบบนักเรียนอยู่ประจ า)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิการอาหารประจ าวัน 
และอาหารเสริมนักเรียน 
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬา
 (รูปแบบนักเรียนอยู่ประจ า)

6,750,000  อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

10
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ประกันคุณภาพ
ยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

800,000     อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ 
นอกสถานท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

360,000     อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การ แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ประเภทต่างๆ ท้ังในระดับ จังหวัด 
ระดับภาค และ ระดับประเทศ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

1,200,000  อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 

สถานศึกษา - ส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพ นักเรียนเตรียมความ
พร้อมสู่ การเรียนระดับอุดมศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

300,000     อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา - อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนา ศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
อบจ. เชียงราย สู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

700,000     อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

 
15 ปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคาร

ประกอบโรงเรียน อบจ. เชียงราย
ปรับปรุงอาคารเรียน และ
อาคารประกอบโรงเรียน อบจ.
เชียงราย และรองรับการ จัด
กิจกรรมการเรียน การสอน

200,000     อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

      รวม 43,086,150  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย 

E - Sport"
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

500,000        อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล อบจ.
เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

400,000     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 กีฬาเยาวชนเงินล้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

1,000,000  อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

300,000     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

5 แข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.เชียงราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

50,000       อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

 
6 มหกรรมกีฬาชาติพันธ์ุ จังหวัด

เชียงราย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

500,000     อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

         รวม 2,750,000 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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96

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 

เยาวชน และประชาชน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
วิทยากรผู้น าเต้นแอโรบิค 
จ านวน 12 เดือน

100,000        ศูนย์การเรียนรู้
 และ
นันทนาการ

อบจ.เชียงราย

       รวม 100,000       

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง ค่าจัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง
จ านวน 10 ชุดๆ ละ6,700.-
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ขนาดโต๊ะไม่น้อยกวา่ 
60x120x75 ซม ขนาดเก้าอี้
ไม่น้อยกวา่ 30x120x45 ซม

67,000        อบจ.เชียงราย ศูนย์การเรียนรู้ 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
(Discovery 
Center)

2 ม้านั่งสนามอัลลอยด์แบบมีพนัก
พงิ

ค่าจัดซ้ือม้านั่งสนามอัลลอยด์
แบบมีพนักพงิ จ านวน 10 ตัว 
ราคาตัวละ 4,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดยาว 
120 ซม.

40,000        อบจ.เชียงราย ศูนย์การเรียนรู้ 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
(Discovery 
Center)

3 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 
ขนาด 25ลิตรจ านวน 1 เคร่ือง

15,200        อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

4 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
(ราคารวมติดต้ัง)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน(ราคารวมติดต้ัง)
 แบบติดผนัง ขนาด 24,000
 บทียีู จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
25,300.-บาท

75,900        อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

5 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาท
จ านวน 4 ตู้ๆละ 5,900.-บาท

23,600     อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

  รวม 221,700   

แผนงานการศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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98

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 หุน่จ าลองโครงกระดูก

มนุษย์ แบบเต็มตัว
ค่าจัดซ้ือหุน่จ าลองโครง
กระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว 
จ านวน 1 ตัว

18,000     อบจ.เชียงราย โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

  รวม 18,000     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
 4,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
33,600 บาท

33,600     อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

  รวม 33,600     

ครุภัณฑ์การศึกษา แบบ ผด.02/1

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1

แผนงานการศึกษา
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงานการศึกษา
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบ

ข้ออ่อน จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ
 10,900.-บาท

32,700        อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 เคร่ืองตัดหญ้า  แบบนั่งขับ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบ
นั่งขับจ านวน 1 เคร่ือง

   170,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

3 เคร่ืองตัดหญ้า  แบบล้อจักรยาน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบ
ล้อจักรยาน จ านวน 3 เคร่ืองๆ
 ละ 12,000.-บาท

     36,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

4 เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น แบบ
ต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ า
เย็น แบบต่อทอ่ ขนาด 2 ก๊อก
 จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 25,100 บาท

     50,200 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

  รวม 288,900   

 

 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด.02/1
แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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100

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็ก ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม

ส าหรับเด็ก ประกอบด้วย (1) 
บาร์เชือก จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
21,000  (2) คานกระดก 
3 คาน จ านวน 2 ชุดๆ  ละ 
19,000.-บาท (3) สปริงโยก
รูปสัตว ์จ านวน 4 ตัวๆ ละ 
14,000.-บาท (4) บาร์โหน 
จ านวน 1 อันๆ ละ 
21,500.-บาท (5) เคร่ืองเล่น
กลางแจ้ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
67,500.-บาท

225,000      อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

  รวม 225,000   

ครุภัณฑ์สนาม แบบ ผด.02/1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ค่าจัดซ้ือกล้องจุลททรรศน์ 

ชนิด 2 ตา จ านวน 6 ตัวๆ ละ
 30,700.-บาท

184,200      อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว ค่าจัดซ้ือกล้องจุลททรรศน์ 
ชนิดตาเดียว จ านวน 4 ตัวๆ 
ละ 12,900-บาท

51,600        อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

3 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอล
พร้อมที่วดัส่วนสูง

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง

20,000        อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

  รวม 255,800   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เล่ือยวงเดือนไฟฟา้  แบบมือถือ ค่าจัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟา้  

แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 
จ านวน 1  เคร่ือง

6,900          อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

  รวม 6,900       

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด.02/1
แผนงานการศึกษา

ท่ี
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102

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One

 ส าหรับงานประมวลผล
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
 All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 6 เคร่ือง
 ราคา 23,000 บาท

138,000      อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

  รวม 138,000   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
แผนงานการศึกษา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000      อบจ.เชียงราย กองคลัง

รวม 200,000   

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

103



 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
อ าเภอเชียงของ ตามโครงการฯ

300,000             อ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 300,000        

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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105ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ุ 

แม่สาย คร้ังท่ี 8
เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบลแม่สาย 
อ าเภอแม่สาย ตามโครงการฯ

1,000,000          อ าเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบล สันทรายงาม 
อ าเภอเทิง ตามโครงการฯ

197,120             อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 จัดงานไหว้สาพระเจ้าสองสี 
ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทิง
 ตามโครงการฯ

100,000             อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

4 ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงศิลป
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน นครเชียงราย : 
สืบสานประเพณี โล้ชิงช้าอาข่า
(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธ์ุนครเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลนครเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย ตาม
โครงการฯ

150,000             อ าเภอเมือง
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน 
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมจ้อ 
อ าเภอเทิง (หน่ึงในพระธาตุ 
เก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
อ าเภอเทิง ตามโครงการฯ

100,000             อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

6 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
มหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
ตามโครงการฯ

             200,000 อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 สืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 

เทศบาลต าบล ดอนศิลา 
อ าเภอเวียงชัย ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

8 งานประเพณีสงกรานต์เมือง 
เชียงแสน ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอเชียงแสน ตามโครงการฯ

         300,000 อ าเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

9 งานลอยกระทง "ป๋าเวณีย่ีเป็ง 
เมืองเชียงแสน" ประจ าปี 2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอเชียงแสน ตามโครงการฯ

         200,000 อ าเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

10 ประเพณีไหว้สาพญามังราย 
ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
พญาเม็งราย ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอพญา
เม็งราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

11 สืบสานประเพณีนมัสการ และ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี
 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัด
เชียงราย ตามโครงการฯ

         300,000 อ าเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

 

12 งานบวงสรวงสักการะ และสืบ
ชะตาแม่น้ างาว อ าเภอเวียงแก่น
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม อ าเภอเวียงแก่น
ตามโครงการฯ

           67,000 อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

13 จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี
 บุญผะเหวด อ าเภอเทิง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม อ าเภอเทิง 
ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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107
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ า

พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิในอ าเภอแม่ลาว
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม อ าเภอแม่ลาว
ตามโครงการฯ

         140,000 อ าเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

15 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ า
พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ อ าเภอเทิง 
เน่ืองในวันวิสาขบูชา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม อ าเภอเทิง
ตามโครงการฯ

         200,000 อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

16 จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน 
วัฒนธรรมล้านนา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม อ าเภอเทิง
ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

17 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้ัน 
และพิมพ์ลาย สีสรรป้ันลาย 
เวียงกาหลง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม 
อ าเภอเวียงป่าเป้าตาม
โครงการฯ

         300,000 อ าเภอเวียงป่า
เป้า
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

18 จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว 
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบล เวียงเทิง 
อ าเภอเทิง ตามโครงการฯ

         300,000 อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

19 จัดงานประเพณีดอกเส้ียวบาน 
ณ ภูช้ีฟ้า ประจ าปี2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบล ตับเต่า อ าเภอ
เทิง
ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

20 จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย 
ดอกบัวตองบานท่ีบ้านหัวแม่ค า 
คร้ังท่ี 31 ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
 ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

 

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 จัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมนับร้อยปีของดี 
เมืองเทิง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาล
ต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง 
ตามโครงการฯ

         300,000 อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

 

22 เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอก 
ไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ตาม
โครงการฯ

         100,000 อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

23 วันล าไย กระท้อนของดี ต าบล
ห้วยสัก

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบลห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอเมือง
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

24 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
เทศบาลต าบล เวียงเชียงแสน 
อ าเภอเชียงแสน ตามโครงการฯ

         350,000 อ าเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

25 114 ปีของดีเวียงป่าเป้า เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง อ าเภอ
เวียงป่าเป้า ตามโครงการฯ

         300,000 อ าเภอเวียงป่า
เป้า
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

26 งานส่ีเผ่าชาวดอยหลวง คร้ังท่ี 
14 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอดอยหลวง ตาม
โครงการฯ

         100,000 อ าเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

27 จัดงานของดีอ าเภอแม่จัน 
คร้ังท่ี 7

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอแม่จัน ตามโครงการฯ

         200,000 อ าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

108
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28 จัดงานข้าวหอมและของดี 

อ าเภอป่าแดด
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอป่าแดด ตามโครงการฯ

         300,000 อ าเภอป่าแดด
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

29 จัดงานข้าวใหม่ ปลามัน และ
มหกรรมของดีอ าเภอพาน 
ประจ าปี2564

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอพาน ตามโครงการฯ

         100,000 อ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

30 จัดงานเทศกาลส้มโอและของดี 
อ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอเวียงแก่น ตามโครงการฯ

         200,000 อ าเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

31 แอ่ว "Baan Dam" ผ่อกาด
วัฒนธรรมนางแล

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ท่ีท าการปกครอง อ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการฯ

         200,000 อ าเภอเมือง
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

32 จัดงาน "ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่า 
เล่าเร่ืองเชียงของ"

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
สภาวัฒนธรรม อ าเภอเชียงของ
ตามโครงการฯ

         150,000 อ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม       6,554,120

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การจัดงานออกแบบ เพ่ือความ

ย่ังยืนเชียงราย 2021 (Chiang
 Rai Sustainable Design 
Week 2021)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

650,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

           รวม 650,000        

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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111

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์ คร้ังท่ี 14 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
วัดท่าน้ าต าบลป่าแดด 
อ าเภอป่าแดด ตามโครงการฯ

500,000             อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 พัฒนาการเรียนรู้สามเณร เพ่ือ
บูรณาการสู่ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดดง
ชัย ต าบลทุ่งก่อ อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง
ตามโครงการฯ

300,000         อ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 อบรมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้า
อาวาสในจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง
เชียงราย
ตามโครงการฯ

700,000         อ าเภอเมือง
เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

4 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ภาษาบาลี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัด
พระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงราย
ตามโครงการฯ

350,000             อ าเภอเมือง
เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย 
ปี 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดเชียงราย 
ตามโครงการฯ

182,400             ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

           รวม 2,032,400         

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ

 และการท างานของหัวใจ โรง
พยาบาลเทิง อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงพยาบาลเทิง อ าเภอเทิง
ตามโครงการฯ

140,000             อ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 จัดซ้ือเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ
 และการท างานของหัวใจ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สังวร 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระญาณสังวร 
อ าเภอเวียงชัย
ตามโครงการฯ

140,000             อ าเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 จัดซ้ือหัวต่อส าหรับการตัด
กระดูก แบบส่ายขนาดใหญ่ 
(Large Sagittal Saw) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
เชียงของ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 
2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
โรงพยาบาลสมเด็จ พระ
ยุพราชเชียงของ อ าเภอเชียง
ของ
ตามโครงการฯ

130,000             อ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

           รวม 410,000            

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ

เสริมสร้างความเป็นผู้น ารัก
สถาบันพิทักษ์ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  
มณฑลทหารบกท่ี 37 
ตามโครงการฯ

442,800             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (To be Number 
One) จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 
งบประมาณ 2565

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการฯ

450,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
กลุ่มพัฒนาสตรี

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี อ าเภอแม่ลาว
 ตามโครงการฯ

300,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

         รวม 1,192,800         

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณภัย แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

559,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic Center)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

260,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

4 อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

616,000             อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

5 อบรมให้ความรู้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-Plan-eMENSCR)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

75,000               อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 1,610,000      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เก็บเอกสาร ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เป็นตู้เก็บเอกสารไม้
 3 บานเปิด จัดดเก็บ 2 ช้ัน ขนาด
กว้าง 120 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง
 80 ซม. ขนาด 11 หน้า จ านวน 8
 ตู้ๆ ละ 5,500.-บาท

44,000        อบจ.เชียงราย กอง
ยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 44,000     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตลาดประชารัฐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานตามโครงการฯ
600,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงราย
กองสวัสดิการ
สังคม

2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ 
ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

5,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

4 มหกรรมกาดนัดของดี ผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

1,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

 
5 ร้านค้าออนไลน์สาธิตเพ่ือส่งเสริม 

เศรษฐกิจชุมชนเชียงราย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

      รวม 10,600,000   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัด 

เชียงราย (Fruit Festival)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

500,000      ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

      รวม 500,000      

แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ

 และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,500,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

3 พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี และ
ครอบครัวจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

6,500,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

4 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ประสบความเดือดร้อน ทาง
สังคมในจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อน 
ทางสังคมในจังหวัดเชียงราย

100,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

5 เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร 
พัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

400,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

6 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ของ 
อบจ.ชร.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ของ 
อบจ.ชร.

100,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

      รวม 11,100,000   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็ก และ

เยาวชน ในการแก้ไขปัญหา สังคม
ภายในครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

      รวม 1,000,000   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอ้ีผู้บริหาร(ระดับกลาง) ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร
(ระดับกลาง)  จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาด
ไม่ต  ากว่า กว้าง 75 ซม. ลึก 
73 ซม. สูง 92 ซม. โครงและ
ขาท าจากไม้ เบาะบุด้วย
ฟองน้ า หุ้มด้วยหนัง มีที วาง
แขน  พนักพิงหลังปรับเอนได้ 
สามารถปรับสูง-ต  า ได้  ขา
เก้าอ้ี 5 แฉก

9,000          อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

2 เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง
 ขนาด 24,000 บีทียู

ค่าจัดซ้ือเครื องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 4 
เครื อง

101,200      อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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121
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เต้นท์พับอเนกประสงค์ ค่าจัดซ้ือเต้นท์พับอเนกประสงค์

 สีขาว จ านวน 10 หลังๆ ละ 
2,700.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาดความ
กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง
 3 เมตร

27,000        อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

4 โต๊ะพับสแตนเลส ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับสแตนเลส 
จ านวน 10 ตัวๆละ 3,000.-
บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดความกว้าง 60 ซม. ยาว
 180 ซม. สูง 75 ซม.

30,000        อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 167,200     

แบบ ผด.02/1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที  2
เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที  2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เครื อง

30,000        อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

2 เครื องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 4
 เครื องๆ ละ 17,000.-บาท

68,000     อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

3 เครื องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพิมพ์ (Ink Printer)

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพิมพ์  (Ink 
Printer) จ านวน 2 เครื อง ๆ 
ละ 7,500.-บาท

15,000     อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

4 เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที  
1 (28 หน้า/นาที)

เพื อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที 
 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 4 
เครื องๆ ละ 8,900.-บาท

35,600     อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

  รวม 148,600   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง
และปัญหาอุทกภัย อย่างมีส่วนร่วม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

       900,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านการกู้ภัย 
ทางน ้าและด้าน ้ากู้ภัย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

706,000          อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

550,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

4 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพการกู้ภัย
ทางสูง กู้ภัยในท่ีอับอากาศ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

545,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5 เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

370,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการ
อนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

194,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7 ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ด้าเนินงานป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยจากการจมน ้าหลักสูตร ครู
สอนลอยตัวและว่ายน ้า เพ่ือเอาชีวิต
รอด (Floating and Swimming 
Survival Instructor Training 
Course : F.S.S.I)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

400,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 
รวม 3,665,000       

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานรักษาความสงบภายใน
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองป๊ัมน ้ำพ่นยำชนิด
เคร่ืองยนต์ ขนำดเล็ก

ค่ำจัดซื อเคร่ืองป๊ัมน ้ำพ่นยำ
ชนิดเคร่ืองยนต์ ขนำดเล็ก 
จ้ำนวน 10 เคร่ืองๆ ละ 
4,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ประเภท
เคร่ืองยนต์แบนซิน 2 จังหวะ 
ควำมเร็วรอบ 7,000 รอบ/
นำที ควำมจุถังน ้ำมันไม่น้อย
กว่ำ 0.5 ลิตร

40,000              จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

2 เคร่ืองป๊ัมน ้ำพ่นยำชนิด
เคร่ืองยนต์ พร้อมชุดป๊ัมพ่น
ชนิดสำมสูบ

ค่ำจัดซื อเคร่ืองป๊ัมน ้ำพ่นยำ
ชนิดเคร่ืองยนต์พร้อมชุดป๊ัม
พ่นชนิดสำมสูบ จ้ำนวน 4 
เคร่ืองๆ ละ 18,725.-บำท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  ประเภท
เคร่ือยนต์เบนซิน 6.5 แรงม้ำ 
4 จังหวะ ควำมเร็วรอบเคร่ือง
 500-800 รอบ/นำที

74,900          จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

    รวม 114,900        

แผนงานรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์การเกษตร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

124



125
ครุภัณฑ์การเกษตร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองพ่นหมอกควัน ค่ำจัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 

จ้ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
59,000.-บำท

118,000            จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

4 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนำดกลำง ค่ำจัดซื อเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนำดกลำง จ้ำนวน 2 ตัวๆ ละ
 50,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  บ่ำโซ่ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 25 นิ ว เคร่ืองยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ

100,000            จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

5 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนำดเล็ก ค่ำจัดซื อเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนำดเล็ก จ้ำนวน 2 ตัวๆ ละ 
25,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  บ่ำโซ่ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18 นิ ว เคร่ืองยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ

50,000          จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

6 เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนำดใหญ่ ค่ำจัดซื อเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนำดใหญ่ จ้ำนวน 2 ตัวๆ ละ
 65,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  บ่ำโซ่ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 33 นิ ว เคร่ืองยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ

130,000        จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

    รวม 398,000        

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ถังบรรจุน ้ำ ค่ำจัดซื อถังบรรจุน ้ำ จ้ำนวน 4

 ถังๆ ละ5,200.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลิตร    มี
วำล์วปิดเปิด (บรรทุกท้ำย
กะบะ)

20,800              จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

8 ถังบรรจุน ้ำพ่นยำ ชนิดไฟฟ้ำ ค่ำจัดซื อถังบรรจุน ้ำพ่นยำ 
ชนิดไฟฟ้ำ จ้ำนวน 20 ถังๆ 
ละ 1,200.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 16 ลิตร แรงดัน
ไม่น้อยกว่ำ 6 บำร์

24,000              จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

 
9 สำยพ่นยำพร้อมโรลม้วนสำย ค่ำจัดซื อสำยพ่นยำพร้อมโรล

ม้วนสำย จ้ำนวน 20 ม้วนๆ 
ละ10,000.-บำท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ขนำดควำม
หนำไม่น้อยกว่ำ 7 ชั น ขนำด
ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร

200,000            จังหวัดเชียงรำย กองป้องกัน
และบบรรเทำ
สำธำรณภัย

รวม 244,800        

ครุภัณฑ์การเกษตร แบบ ผด.02/1
แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

126



127
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองชำร์ตแบตเตอร่ี ค่ำจัดซื อเคร่ืองชำร์ตแบตเตอร่ี

จ้ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  เป็นเคร่ือง
ชำร์ตแบตเตอร่ี ขนำดไม่เกิน 
200 แอมป์ มีระบบป้องกัน
กำรลัดวงจร

10,000              อบจ.เชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

2 เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ค่ำจัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิด
มือถือ   จ้ำนวน 10 เคร่ืองๆ 
ละ4,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี เป็นระบบ VHF
 ขนำดก้ำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์

40,000              อบจ.เชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

3 อุปกรณ์ติดตำมตัวชนิด
คล่ืนวิทยุ

ค่ำจัดซื ออุปกรณ์ติดตำมตัว
ชนิดคล่ืนวิทยุ ส้ำหรับ 
Monitor ทีมงำน จ้ำนวน 20 
เคร่ืองๆ ละ5,000.-บำท โดย
มีคุณลักษณะดังนี  สำมำรถ
จับคู่กับสมำร์ทโฟน สำมำรถ
ส่งข้อควำมเสียง และต้ำแหน่ง
โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi หรือซิม
กำร์ด

100,000            อบจ.เชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

รวม 150,000        

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อำกำศยำนไร้คนขับตรวจจับ

ควำมร้อน(โดรน)
ค่ำจัดซื ออำกำศยำนไร้คนขับ
ตรวจจับควำมร้อน(โดรน) 
จ้ำนวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี  มีฟีเจอร์ 
Spot Meter ท่ีสำมำรถโชว์
อุณหภูมิโดยเฉล่ียของวัตถุได้ 
มีฟีเจอร์ Area Measurement
 ใช้ชี จุดอุณหภูมิท่ีต้่ำสุดและ
สูงสุดได้ในบริเวณท่ีต้องกำร

144,450            จังหวัดเชียงรำย กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

รวม 144,450        

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ครุภัณฑ์งนบ้านงานครัว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เย็นขนำด 5 คิวบิกฟุต ค่ำจัดซื อตู้เย็นขนำก5 คิวบิก

ฟุต จ้ำนวน 1 เคร่ือง
6,400                อบจ.เชียงรำย กองป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย

รวม 6,400               

แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1



 
 
 
 

กองพัสดุ และทรัพย์สิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมสร้างมาตรการป้องกันการ
ทุจริตด้านพัสดุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000      อบจ.เชียงราย กองพัสดุ
และทรัพสิน

รวม 100,000   

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เก็บเอกสาร ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารจัดเก็บ 
2 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ
5,500.-บาทโดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ตู้เก็บเอกสารไม้ 3 บาน 
เปิดจัดเก็บ 2 ช้ัน ผลิตจากไม้ 
Particle Board เคลือบผิวเม
ลามีน หนา 16 มม. ขนาด
ความกว้าง 120 ซม.xลึก 40
 ซม.xสูง 85 ซม.

11,000        อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 11,000       

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือนแบบ

พวงมาลัย ขนาด 11 หน้า
ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารราง
เล่ือนแบบพวงมาลัย ขนาด 11
 หน้า จ านวน 1 หลัง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด4460
(L)x1000(W)x2250(H)mn
โครงสร้างผลิตจากแผ่นแม่เหล็ก
กล้า SPCC หนา 0.7 มม. 
ผ่านกระบวนการป้องกันสนิม
ตามมาตรฐาน มอก.1183
ระบบทดก าลังเพ่ือผ่อนแรง
ขณะขับเคล่ือนตู้ใช้แรงหมุน
เทียบเท่าน้ าหนัก 2 กก.ระบบ
ปรับโซ่ดึงอัตโนมัติท่ีมือหมุน 
ระบบป้องกันส้ม Amti tip 
ด้วยลูกปืนขนาดใหญ่ระบบ
พวงมาลัยหมุนท าจากสแตน
แลส

250,000      อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 250,000      

  - 2 -
ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก 

จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500.-
บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดความกว้าง 39 ซม. X 
ลึก 50 ซม. X สูง 60 ซม. 
ติดต้ัง 5 ล้อเล่ือน พร้อมระบบ
 Central Lock ล้ินชักดึงเข้า
ออกด้วยระบบรางลูกปืน มี
ระบบ Anti-tilt ป้องกันตู้ล้ม
ล้ินชักบน 2 ล้ินชัก รับน้ าหนัก
ได้ 5 กิโลกรัม ล้ินชักล่างรับ
น้ าหนักได้ 12 กิโลกรัม

22,000        อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 22,000     

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

  - 3 -
ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

 ชนิด Network แบบท่ี 1 (18
 หน้า/นาที)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
จ านวน 1 เคร่ือง

10,000        อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 10,000     

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
ของบคุลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

600,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

3 เสริมสร้างคุณภาพชีวติในการ
ท างาน(Quality of work life)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

4 เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการ
ปฏบิติังานขององค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม 900,000.0   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บทียีู

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24 000 บี
ทยีู จ านวน 1 เคร่ือง

39,800        อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2 เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บนัทกึเวลาเข้าออกงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ
 ชนิดบนัทกึเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 
9,900.-บาท

        59,400 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จ านวน 6 หลัง ๆ ละ 
5,900.-บาท

        35,400 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

4 โทรศัพทไ์ร้สาย ค่าจัดซ้ือโทรศัพทไ์ร้สาย 
จ านวน 2 เคร่ือง

          5,780 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม    140,380

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ า
กวา่ 110 กิโลวตัต์ ขับเคล่ือน
 4 ล้อ แบบมีช่องวา่งด้านหลัง
คนขับ(Cab) จ านวน 1 คัน

      829,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม      829,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่
 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 3 
เคร่ือง ๆ ละ 30,000.-บาท

        90,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800
 VA

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ 
ขนาด 800 VA จ านวน 3 
เคร่ืองๆ ละ 2,500.-บาท

          7,500 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000        อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม    113,500

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,000,000    อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน และระบบงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000    อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

3 การส่งเสริมความรู้และทักษะ 
ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาการ 
ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจในวัยเด็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

400,000    อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

4 สร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,000,000    อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

รวม 4,900,000 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสาธารณสุข
แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รวบรวม และขนย้ายขยะอันตราย 

"ท้องถ่ินเชียงราย สร้างสรรค์
ร่วมกันก าจัด ขยะอันตราย"

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาขนย้ายขยะอันตราย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

750,000       ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

2 โรงเรียนปลอดฝุ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000       ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

3 อบรมเครือข่าย การจัดการขยะมูล
ฝอย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ือง
ผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse 
Derived Fuel : RDF)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

99,500         ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

 
4 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก

เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน จังหวัด
เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

108,000       ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

5 อบรมอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

508,000    ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

รวม 1,665,500 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร 
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

240,000      ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

รวม 240,000   

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองโทรศัพท์แบบไร้สาย ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย
 จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
2,890.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี มีระบบ
คล่ืนความถ่ี 2.4 GHz แสดง
หมายเลขเรียกเข้า มีระบบ 
Speaker phgone

8,670       อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

2 เคร่ืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษธรรมดา 
จ านวน 1  เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

18,000     อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

รวม 26,670     

แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/1ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองวัดความดันโลหิต ชนิด

อัตโนมัติแบบสอดแขน
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวัดความดัน
โลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอด
แขน  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
70,000.-บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ของ
ส านักงบประมาณ

140,000   อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

รวม 140,000   

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แบบ ผด.02/1
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต ค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก

ฟุต จ านวน  1  ตู้  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ของ
ส านักงบประมาณ

6,400       อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

รวม 6,400       

แบบ ผด.02/1
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล
จ านวน  2 เคร่ืองๆ ละ
22,000.-บาท โดยต้ังตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

44,000     อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

รวม 44,000     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ ผด.02/1
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน/โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่/จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 



 
 
 

บัญชีสรปุข้อมูล  
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได ้ 
รับอนุมัติให้กันเงิน/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/ 
จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 10 5.15 11,364,000                    6.18
สนช.(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 16 8.25 35,770,000                    19.45 สนช.(กันเงิน)

รวม 26 13.40 47,134,000                  25.63

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน  เคหะและชุมชน 4 2.06 12,000,000                    6.52 สนช.(กันเงิน)
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.52 500,000                        0.27 สนช.(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.52 1,712,000                     0.93
กองสวัสดิการสังคม (เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ)

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.52 34,000,000                    18.48 สป.อบจ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม 7 3.61 48,212,000                  26.21

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

รวม 0 0.00 -                            0.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย

รวม 0 0.00 -                            0.00

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงานท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงิน โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท่ีให้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน  การเกษตร 133 68.56 65,384,000                    35.55 สนช.(เงินสะสม)

แผนงาน  การเกษตร 3 1.55 1,500,000                     0.82 สนช.(กันเงิน)

แผนงาน  เคหะชุมชน 1 0.52 1,800,000                     0.98 สนช.(กันเงิน)

แผนงาน  การเกษตร 20 10.31 9,503,000                     5.17 สนช.(โอนต้ังจ่ายฯ)

รวม 157 80.93 78,187,000 42.51  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 4 2.06 10,400,000                    100.00 สนช.(กันเงิน)

  

รวม 4 2.06 10,400,000                  5.65

รวมท้ังส้ิน 194 100.00 183,933,000 100  

  



ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนท่ัวไป 5 105,000             สป.อบจ.(โอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนท่ัวไป 3 11,516,000        สป.อบจ.(โอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 14,960,000        สนช.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 6,200,000          ป้องกันฯ.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 11 107,260,800      สนช.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 1,100,000          สนช.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 2,190,000          ป้องกันฯ.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ แผนงำนกำรศึกษำ 1 97,300               สศว.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน แผนงำนกำรศึกษำ 1 501,600             สศว.(กันเงิน)
ครุภัณฑ์กีฬำ แผนงำน กำรศำสนำ 

วัฒนธรรม และนันทนำกำร
1 444,157             สศว.(กันเงิน)

รวมท้ังส้ิน 29 144,374,857      

 

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำนท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงิน โอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ่ำยเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ท่ีให้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
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บัญชีข้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได ้ 
รับอนุมัติให้กันเงิน/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/ 
จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน

เชียงราย Chiangrai 
Asean Flower 
Festival มหัศจรรย์
เชียงราย     เมืองสาย
หมอกดอกไม้งาม เล่า
เร่ืองเมือง สมุนไพร 
ผลไม้ ชา กาแฟ)

จัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 
Chiangrai Asean 
Flower Festival 
มหัศจรรย์เชียงราย      
เมืองสายหมอกดอกไม้งาม
เล่าเร่ืองเมือง สมุนไพร 
ผลไม้ ชา กาแฟ)

34,000,000 พ้ืนท่ีในจังหวัด
เชียงราย 5 อ าเภอ
 คือ เมืองเชียงราย
 อ.เทิง อ.เชียงของ
 อ.แม่สรวย และ 
อ.พาน

ส ำนัก ปลัด อบจ. (ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณจำกส ำนัก
งบประมำณ รำยจ่ำยงบกลำง 
รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ ำเป็น เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำน
รำก ครั้งที่ 5  ตำมหนังสือส ำนัก
งบประมำณด่วนที่สุด ที่ นร 
0726.6/20666 ลงวันที่ 27
 ก.ย.2564

รวมทัง้สิ้น 34,000,000   

แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของ

กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจำก
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชจี ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงรำย
ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (6
Core)

ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์แทป็
เล็ต จ าานวน 58 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 25,000.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มี
หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) 64 บติ ไม่น้อยกวา่
 6 แกนหลัก (6 core) 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. 
ก าหนด

1,450,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

2 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (8
Core)

ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 
แทป็เล็ต จ านวน 2เคร่ืองๆ
 ละ 33,000.-บาทโดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) 
64 บติ ไม่น้อยกวา่ 8 
แกนหลัก (8 core) ราย
ละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

66,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (โอนต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ(CCTV) 
นวตักรรมอุปกรณ์ IOT และ 
Smart Application พร้อมติดต้ัง

ค่าจัดหาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์กล้องโทรทศัน์
วงจรปดิ (CCTV) นวตักรรม
อุปกรณ์ IOT และ Smart 
Application) พร้อมติดต้ัง
 รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. 
ก าหนด

10,000,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่คร้ังที่ 29 
ค าส่ัง 2458 

ลว 30 ก.ย.64

รวม 11,516,000

ครุภัณฑ์ พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี พ.ศ.2565รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร 
(ระดับ สูง)

ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน
ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 1 
ชุดประกอบด้วย 1. โต๊ะ
ท างาน ขนาดไมต่่ ากว่ากว้าง 
200 x ลึก 98 x สูง 77.50
 ซม. 2. ตู้ข้างโต๊ะ ขนาดไม่
ต่ ากว่ากว้าง 120 x ลึก 40 
x สูง 77.50 ซม. 3. ตู้ล้ินชัก
ขนาดไมต่่ ากว่า กว้าง 39.5 x
 ลึก 43 x สูง 57 ซม.
รายละเอยีดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

25,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

2 ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร 
(ระดับ กลาง)

ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน
ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 
2 ชุดๆละ 23,000 บาท 
ประกอบด้วย 1. โต๊ะท างาน 
ขนาดไมต่่ ากว่า กว้าง 180 x
 ลึก 98 x สูง 77.50 ซม. 2.
 ตู้ข้างโต๊ะ ขนาดไมต่่ ากว่า 
กว้าง 120 x ลึก 40 x สูง 
77.50 ซม. 3. ตู้ล้ินชัก 
ขนาดไมต่่ ากว่ากว้าง 39.5 x
 ลึก 43 x สูง 57 ซม. / 
รายละเอยีดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าาหนด

46,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ชุดโต๊ะท างานหัวหน้าส่วน
ราชการ

ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน
หวัหนา้ส่วนราชการจ านวน 1
 ชุด ประกอบด้วย 1. 
โต๊ะท าางาน ขนาดไมต่่ ากว่า 
กว้าง 200 x ลึก 100 x สูง
 76 ซม. 2. ตู้ข้างโต๊ะ ขนาด
ไมต่่ ากว่ากว้าง 120 x ลึก 
40 x สูง
65 ซม. / รายละเอยีดตาม
รูปแบบและรายการที่
อบจ.ชร. ก าหนด

16,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

4 เก้าอี้ท าางานผู้บริหาร (ระดับ
 สูง)

ค่าจัดซ้ือเกา้อี้ท างานผู้บริหาร
ระดับสูง จ านวน 1 ตัว ขนาด
ไมต่่ ากว่า กว้าง 70 x ลึก 78
 x สูง 120 ซม. โครงไมข้ึ้น
รูปหนาไมน่อ้ยกว่า 12 มม. 
และมพีนกัพงิ เกา้อี้พนกัพงิ
สูง+เบาะ บดุ้วยฟองน้ าอย่างดี
, ทา้วแขนหุ้มนวมปรับความ
สูงขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิ
คหุ้มด้วยหนงั PVC อย่าง
หนาสีด า ขาเกา้อี้ 5 แฉก 
วัสดุเหล็กชุบโครเมี่ยมฉีดขึ้น
รูปชิ้นเดียว / รายละเอยีด
ตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.ชร. ก าาหนด

7,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แบบ ผด.02/1
แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เก้าอี้ท างานผู้บริหาร (ระดับ 

กลาง)
ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท าางาน
ผู้บริหารระดับกลาง 
จ าานวน 2 ตัวๆละ 
5,500 บาท ขนาดไม่ต่ า
กวา่ กวา้ง 68 x ลึก 77 x 
สูง 118 ซม. เก้าอี้บดุ้วย
ด้วยฟองน้ าอย่างดีทา้วแขน
หุ้มนวม โครงเหล็กชุบ
โครเมี่ยม ปรับขึ้นลง ด้วย
ระบบไฮโดรลิค หุ้มด้วย 
PVC อย่างหนาสีด า /
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. 
ก าาหนด

11,000 อบจ.ชร. สป.อบจ.โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที่ 27 ค าส่ัง
 2434 ลว 28

 ก.ย.64

รวม 105,000

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน แบบ ผด.02/1
แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของ

ครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 
 
 
 

ส านักช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการเดิม

1 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองน ้าสาธารณะหนองเงิน ม.3 

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 5-2-75 ไร่ 

(9,100.00 ตร.ม.) ลึก 1.10 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,900.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

หนองเงิน ม.3 

ต.ดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองน ้าสาธารณะหนองเงิน ม.3 

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 5-2-75 ไร่ 

(9,100.00 ตร.ม.) ลึก 1.10 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,900.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

หนองเงิน ม.3 

ต.ดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

2 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะก๊อดยาว

ม.17 ต.ปา่อ้อดอนชัย

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 3-0-90 ไร่

(5,160.00 ตร.ม.) ลึก 2.25 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,000.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

ก๊อดยาว ม.17 

ต.ปา่อ้อดอนชัย

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

2 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะก๊อดยาว

ม.17 ต.ปา่อ้อดอนชัย

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 3-0-90 ไร่

(5,160.00 ตร.ม.) ลึก 2.25 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,000.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

ก๊อดยาว ม.17 

ต.ปา่อ้อดอนชัย

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

3 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะโละปา่สาด

ม.8 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-0-75 ไร่

(3,500.00 ตร.ม.) ลึก 3.20 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,050.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บอ่ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 800.00 ลบ.

ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่น้อย

กวา่ 9,850.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

โละปา่สาด

ม.8 ต.แม่กรณ์ 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

3 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะโละปา่สาด

ม.8 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-0-75 ไร่

(3,500.00 ตร.ม.) ลึก 3.20 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,050.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

800.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,850.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

โละปา่สาด

ม.8 ต.แม่กรณ์ 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

4 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะหนองเหด็

ม.9 ต.ทา่สาย อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 4-0-0 ไร่

(6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.80 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

10,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,700.00 ลบ.ม.

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

หนองเหด็ ม.9 

ต.ทา่สาย 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

4 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะหนองเหด็

ม.9 ต.ทา่สาย อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 4-0-0 ไร่

(6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.80 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

10,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,700.00 ลบ.ม.

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

หนองเหด็ ม.9 

ต.ทา่สาย 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

5 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะหนองก๊อดปยูอง 

ม.5 ต.หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 3-1-0 ไร่

(5,200.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,100.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

หนองก๊อดปยูอง 

ม.5 ต.หว้ยสัก 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

5 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะหนองก๊อดปยูอง 

ม.5 ต.หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 3-1-0 ไร่

(5,200.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,100.00 ลบ.ม

500,000     หนองน ้าสาธารณะ

หนองก๊อดปยูอง 

ม.5 ต.หว้ยสัก 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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160

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

6 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์

ชุมชนแควหวาย ม.22 ต.รอบเวยีง 

เขตเทศบาลนครเชียงราย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียขนาดกว้าง 11.00 ม. 

ลึก 1.00 ม. ยาว 950.00 ม. 

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 

11.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 950.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลบ.ม.

 พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม

500,000     ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์

ชุมชนแควหวาย 

ม.22 ต.รอบเวียง 

เขตเทศบาลนครเชียงราย 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

6 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์

ชุมชนแควหวาย ม.22 ต.รอบเวยีง 

เขตเทศบาลนครเชียงราย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียขนาดกว้าง 11.00 ม. 

ลึก 1.00 ม. ยาว 950.00 ม. 

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 

11.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 950.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลบ.ม.

 พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม

500,000     ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์

ชุมชนแควหวาย 

ม.22 ต.รอบเวียง 

เขตเทศบาลนครเชียงราย 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

7 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่ไม้ ม.4 ต.ริมกก

(เขตเทศบาลนครเชียงราย)

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่ทั งหมด 2-3-60 ไร่

(4,640.00 ตร.ม.) ลึก 4.20 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,160.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,130.00 ลบ.ม

500,000     หนองปา่ไม้ ม.4 

ต.ริมกก (เขตเทศบาล

นครเชียงราย)

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

7 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่ไม้ ม.4 ต.ริมกก

(เขตเทศบาลนครเชียงราย)

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่ทั งหมด 2-3-60 ไร่

(4,640.00 ตร.ม.) ลึก 4.20 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,160.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,130.00 ลบ.ม

500,000     หนองปา่ไม้ ม.4 

ต.ริมกก (เขตเทศบาล

นครเชียงราย)

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

8 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองสาธารณะ

ล้าเหมืองช้าง ช่วงระหวา่ง

ม.15 ต.บา้นดู่ - ม.11

ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 

ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม.

ลึก 1.70 ม. ยาว 3,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000     ล้าเหมืองสาธารณะ

ล้าเหมืองช้าง 

ช่วงระหวา่ง ม.15 

ต.บา้นดู่ - ม.11

ต.นางแล 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

8 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองสาธารณะ

ล้าเหมืองช้าง ช่วงระหวา่ง

ม.15 ต.บา้นดู่ - ม.11

ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 

ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม.

ลึก 1.70 ม. ยาว 3,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000     ล้าเหมืองสาธารณะ

ล้าเหมืองช้าง 

ช่วงระหวา่ง ม.15 

ต.บา้นดู่ - ม.11

ต.นางแล 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

9 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองร่องโจ้ ช่วงระหวา่ง

ม.11 ต.นางแล - ม.23

ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 

ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 4.50 ม. 

ลึก 1.50 ม. ยาว 3,000.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่

น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000     ล้าเหมืองร่องโจ้ 

ช่วงระหวา่ง ม.11 

ต.นางแล - ม.23

ต.แม่ข้าวต้ม 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

9 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองร่องโจ้ ช่วงระหวา่ง

ม.11 ต.นางแล - ม.23

ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 

ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 4.50 ม. 

ลึก 1.50 ม. ยาว 3,000.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่

น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000     ล้าเหมืองร่องโจ้ 

ช่วงระหวา่ง ม.11 

ต.นางแล - ม.23

ต.แม่ข้าวต้ม 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

10 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองก๊อดร่องเย็น ม.1

ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,100.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,687.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,787.00 ลบ.ม.

500,000     หนองก๊อดร่องเย็น 

ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

10 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองก๊อดร่องเย็น ม.1

ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,100.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,687.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,787.00 ลบ.ม.

500,000     หนองก๊อดร่องเย็น 

ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

11 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองสาธารณะ

ช่วงระหวา่ง ม.7,3 ต.ทา่สุด -

ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 

ลึก 0.80 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม.

ลึก 1.80 ม. ยาว 3,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม

500,000     ล้าเหมืองสาธารณะ

ช่วงระหวา่ง ม.7,3 

ต.ทา่สุด - ม.10 

ต.นางแล 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

11 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองสาธารณะ

ช่วงระหวา่ง ม.7,3 ต.ทา่สุด -

ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม. 

ลึก 0.80 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม.

ลึก 1.80 ม. ยาว 3,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม

500,000     ล้าเหมืองสาธารณะ

ช่วงระหวา่ง ม.7,3 

ต.ทา่สุด - ม.10 

ต.นางแล 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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166

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

12 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่กล้วยหลวง ม.9

ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,150.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,325.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,475.00 ลบ.ม.

500,000     หนองปา่กล้วยหลวง 

ม.9 ต.แม่ยาว 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

12 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่กล้วยหลวง ม.9

ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,150.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,325.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,475.00 ลบ.ม.

500,000     หนองปา่กล้วยหลวง 

ม.9 ต.แม่ยาว 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

13 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยเบกิ ม.6 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 45.00 ม.

ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,760.00 ลบ.ม.

500,000  ม.6 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

13 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยเบกิ ม.6 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 45.00 ม.

ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,760.00 ลบ.ม.

500,000  ม.6 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

14 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยบง ม.7 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 45.00 ม. 

ยาว 55.00 ม. ลึก 9.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,370.00 ลบ.ม.

290,000  ม.7 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

14 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยบง ม.7 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 45.00 ม. 

ยาว 55.00 ม. ลึก 9.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,370.00 ลบ.ม.

290,000  ม.7 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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168

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

15 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยโปง่ ม.15 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 40.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  

10,960.00 ลบ.ม.

500,000  ม.15 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

15 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยโปง่ ม.15 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 40.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  

10,960.00 ลบ.ม.

500,000  ม.15 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

16 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 52.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,932.00 ลบ.ม.

500,000     ม.4 ต.ดอยงาม 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

16 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 52.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,932.00 ลบ.ม.

500,000     ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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170

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

17 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 45.00 ม. ลึก 1.50 ม. 

ยาว 90.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

5,634.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลบ.ม. 

พร้อมขุดลอกล้าเหมืองส่งน ้า 

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. ยาว 350.00 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 3.00 ม. 

ยาว 350.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

3,500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 10,348.00 ลบ.ม

500,000     ม.12 ต.สันมะเค็ด 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

17 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 45.00 ม. ลึก 1.50 ม. 

ยาว 90.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

5,634.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลบ.ม. 

พร้อมขุดลอกล้าเหมืองส่งน ้า 

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. 

ลึก 2.00 ม. ยาว 350.00 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. ลึก 3.00 ม. 

ยาว 350.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

3,500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 10,348.00 ลบ.ม

500,000     ม.12 ต.สันมะเค็ด 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

18 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองแม่ส้าน ช่วงระหวา่ง

ม.1 ต.ปา่หุ่ง - ม.21 ต.เมืองพาน 

อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง 16.00 ม. 

ลึก 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่

ใหม้ีขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 16.00 ม. 

ลึก 3.00 ม. ยาว 2,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

2 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

500,000     ล้าเหมืองแม่ส้าน 

ช่วงระหวา่ง ม.1 

ต.ปา่หุ่ง - ม.21 

ต.เมืองพาน 

อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

18 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองแม่ส้าน ช่วงระหวา่ง

ม.1 ต.ปา่หุ่ง - ม.21 ต.เมืองพาน 

อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง 16.00 ม. 

ลึก 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่

ใหม้ีขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 16.00 ม. 

ลึก 3.00 ม. ยาว 2,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

2 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

500,000     ล้าเหมืองแม่ส้าน 

ช่วงระหวา่ง ม.1 

ต.ปา่หุ่ง - ม.21 

ต.เมืองพาน 

อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

19 ธนาคารนน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยร่องคต ช่วงระหวา่ง ม.2

ต.แม่เย็น - ม.4 ต.ทานตะวนั

อ.พาน จ.เชียราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 13.00 ม. 

ลึก 2.20 ม. ยาว 2,700 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 13.00 ม. 

ลึก 2.70 ม. ยาว 2,700.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

10,710.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 2 บ่อ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,616.00 ลบ.ม. 

รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่น้อยกว่า 

12,326.00 ลบ.ม

500,000     หว้ยร่องคต 

ช่วงระหวา่ง ม.2

ต.แม่เย็น - ม.4 

ต.ทานตะวนั

อ.พาน จ.เชียราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

19 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยร่องคต ช่วงระหวา่ง ม.2

ต.แม่เย็น - ม.4 ต.ทานตะวนั

อ.พาน จ.เชียราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 13.00 ม. 

ลึก 2.20 ม. ยาว 2,700 ม. ขุดลอกใหม่

ให้มีขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 13.00 ม. 

ลึก 2.70 ม. ยาว 2,700.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

10,710.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 2 บ่อ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,616.00 ลบ.ม. 

รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่น้อยกว่า 

12,326.00 ลบ.ม

500,000     หว้ยร่องคต 

ช่วงระหวา่ง ม.2

ต.แม่เย็น - ม.4 

ต.ทานตะวนั

อ.พาน จ.เชียราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

20 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะ ม.5

ต.ทรายขาว อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

6,422.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,292.00 ลบ.ม.

500,000     หนองน ้าสาธารณะ 

ม.5 ต.ทรายขาว 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

20 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าสาธารณะ ม.5

ต.ทรายขาว อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

6,422.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,292.00 ลบ.ม.

500,000     หนองน ้าสาธารณะ 

ม.5 ต.ทรายขาว 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

21 ธนาคารนน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองร่องบอน ม.10

ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

6,422.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,292.00 ลบ.ม

500,000     หนองร่องบอน 

ม.10 ต.เจริญเมือง 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

21 ธนาคารนน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองร่องบอน ม.10

ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

6,422.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,292.00 ลบ.ม

500,000     หนองร่องบอน 

ม.10 ต.เจริญเมือง 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

22 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.5 ต.ทานตะวนั อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 36.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,795.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,812.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,607.00 ลบ.ม.

500,000     ม.5 ต.ทานตะวนั 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

22 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.5 ต.ทานตะวนั อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 36.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,795.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,812.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,607.00 ลบ.ม.

500,000     ม.5 ต.ทานตะวนั 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

175



176

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

23 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผา ม.3 ต.สันกลาง

อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 52.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,932.00 ลบ.ม.

500,000     หนองผา ม.3 

ต.สันกลาง อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

23 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผา ม.3 ต.สันกลาง

อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 52.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,932.00 ลบ.ม.

500,000     หนองผา ม.3 

ต.สันกลาง อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

24 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.11 ต.หวัง้ม อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 55.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 60.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

8,469.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,719.00 ลบ.ม

500,000     ม.11 ต.หวัง้ม อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

24 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.11 ต.หวัง้ม อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 55.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 60.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

8,469.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,719.00 ลบ.ม

500,000     ม.11 ต.หวัง้ม อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

25 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน

จ.เชียงราย

ขุดสะดือ 2 บอ่ ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 

31.00 ม. ลึก 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 8,050.00 ลบ.ม.

500,000     ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

25 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน

จ.เชียงราย

ขุดสะดือ 2 บอ่ ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 

31.00 ม. ลึก 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 8,050.00 ลบ.ม.

500,000     ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

26 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-1-94 ไร่

(2,375.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

6,484.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,825.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,309.00 ลบ.ม.

500,000     ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

26 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-1-94 ไร่

(2,375.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

6,484.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,825.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,309.00 ลบ.ม.

500,000     ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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180

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

27 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ร่องหมาแก้น ม.11 ต.ปา่แดด

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 19.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 350.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

11,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,400.00ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 12,400.00 ลบ.ม

500,000     ร่องหมาแก้น ม.11 

ต.ปา่แดด อ.ปา่แดด 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

27 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ร่องหมาแก้น ม.11 ต.ปา่แดด

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 19.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 350.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

11,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,400.00ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 12,400.00 ลบ.ม

500,000     ร่องหมาแก้น ม.11 

ต.ปา่แดด อ.ปา่แดด 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

28 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองเวยีงหา้ว ม.2 

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,100.00 ลบ.ม.

500,000 หนองเวยีงหา้ว ม.2 

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

28 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองเวยีงหา้ว ม.2 

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,100.00 ลบ.ม.

500,000 หนองเวยีงหา้ว ม.2 

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

29 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองววัแดง ม.7 ต.เวยีงหา้ว 

อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองววัแดง ม.7 

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

29 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองววัแดง ม.7 ต.เวยีงหา้ว 

อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองววัแดง ม.7 

ต.เวยีงหา้ว อ.พาน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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182

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

30 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยปา่ด้า ม.8 ต.เวยีงหา้ว 

อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยปา่ด้า ม.8 

ต.เวยีงหา้ว 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

30 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยปา่ด้า ม.8 ต.เวยีงหา้ว 

อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยปา่ด้า ม.8 

ต.เวยีงหา้ว 

อ.พาน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

31 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองฮ้องฮิ น ม.3 ต.สันมะค่า

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 53.00 ม.

ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,448.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,128.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,576.00 ลบ.ม

500,000     หนองฮ้องฮิ น ม.3 

ต.สันมะค่า อ.ปา่แดด 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

31 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองฮ้องฮิ น ม.3 ต.สันมะค่า

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 53.00 ม.

ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,448.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,128.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,576.00 ลบ.ม

500,000     หนองฮ้องฮิ น ม.3 

ต.สันมะค่า อ.ปา่แดด 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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184

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

32 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองม่อนปา่เหยีง ม.1 

ต.ศรีโพธิเ์งิน อ.ปา่แดด

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 60.00 ม.

ลึก 1.00 ม. ยาว 130.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,519.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,644.00 ลบ.ม

500,000     หนองม่อนปา่เหยีง 

ม.1 ต.ศรีโพธิเ์งิน 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

32 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองม่อนปา่เหยีง ม.1 

ต.ศรีโพธิเ์งิน อ.ปา่แดด

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 60.00 ม.

ลึก 1.00 ม. ยาว 130.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

7,519.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,644.00 ลบ.ม

500,000     หนองม่อนปา่เหยีง 

ม.1 ต.ศรีโพธิเ์งิน 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

33 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผักเฮือก ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 45.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,080.00 ลบ.ม.

480,000 หนองผักเฮือก 

ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

33 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผักเฮือก ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 45.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,080.00 ลบ.ม.

480,000 หนองผักเฮือก 

ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

34 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปู่ค่าย ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 6.90 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม.

495,000 หนองปู่ค่าย 

ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

34 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปู่ค่าย ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 6.90 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม.

495,000 หนองปู่ค่าย 

ม.5 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

185



186

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

35 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

แปลงสาธติ ม.9 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 20.00 ม.

ยาว 30.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,840.00 ลบ.ม.

116,000 แปลงสาธติ 

ม.9 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

35 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

แปลงสาธติ ม.9 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 20.00 ม.

ยาว 30.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,840.00 ลบ.ม.

116,000 แปลงสาธติ 

ม.9 ต.ปา่แงะ 

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

36 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองจิ น ม.5 ต.แม่ค้า

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองจิ น ม.5 ต.แม่ค้า

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

36 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองจิ น ม.5 ต.แม่ค้า

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองจิ น ม.5 ต.แม่ค้า

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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188

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

37 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 ต.จันจวา้ใต้

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 

ต.จันจวา้ใต้ อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

37 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 ต.จันจวา้ใต้

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 

ต.จันจวา้ใต้ อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

38 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองกวาง ม.6 ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม

500,000     หนองกวาง ม.6 

ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

38 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองกวาง ม.6 ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม

500,000     หนองกวาง ม.6 

ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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190

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

39 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้ามุ้งหมู ม.10 ต.ปา่ตึง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองน ้ามุ้งหมู 

ม.10 ต.ปา่ตึง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

39 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้ามุ้งหมู ม.10 ต.ปา่ตึง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองน ้ามุ้งหมู 

ม.10 ต.ปา่ตึง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

40 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหลุก ม.1 ต.ปา่ซาง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองหลุก ม.1 

ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

40 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหลุก ม.1 ต.ปา่ซาง

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองหลุก ม.1 

ต.ปา่ซาง อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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192

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

41 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสาธารณประโยชน์ปา่ยาง

ม.2 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-3-0 ไร่ 

(2,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,690.00 ลบ.ม.

500,000     หนองสาธารณประโยชน์

ปา่ยาง ม.2 ต.ศรีค ้า 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

41 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสาธารณประโยชน์ปา่ยาง

ม.2 ต.ศรีค ้า อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-3-0 ไร่ 

(2,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,690.00 ลบ.ม.

500,000     หนองสาธารณประโยชน์

ปา่ยาง ม.2 ต.ศรีค ้า 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

42 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าก๊อดปา่หญ้าไซ 

ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     อ่างเก็บน ้าก๊อด

ปา่หญ้าไซ ม.5 

ต.สันทราย อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

42 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าก๊อดปา่หญ้าไซ 

ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     อ่างเก็บน ้าก๊อด

ปา่หญ้าไซ ม.5 

ต.สันทราย อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

193



194

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

43 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยลุงแดง ม.7 ต.จันจวา้ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-25 ไร่ 

(3,700.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,400.00 ลบ.ม.

500,000     หว้ยลุงแดง 

ม.7 ต.จันจวา้ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

43 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยลุงแดง ม.7 ต.จันจวา้ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-25 ไร่ 

(3,700.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,400.00 ลบ.ม.

500,000     หว้ยลุงแดง 

ม.7 ต.จันจวา้ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

44 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองโค้ง ม.4 ต.จอมสวรรค์ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองโค้ง 

ม.4 ต.จอมสวรรค์ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

44 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองโค้ง ม.4 ต.จอมสวรรค์ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองโค้ง 

ม.4 ต.จอมสวรรค์ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

45 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสมแม้ว ม.6 ต.จอมสวรรค์

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสมแม้ว 

ม.6 ต.จอมสวรรค์

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

45 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสมแม้ว ม.6 ต.จอมสวรรค์

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสมแม้ว 

ม.6 ต.จอมสวรรค์

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

46 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผึ ง ม.6 ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผึ ง ม.6 

ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

46 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผึ ง ม.6 ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผึ ง ม.6 

ต.ทา่ข้าวเปลือก

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

47 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองไมตรี ม.5 ต.ศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-25 ไร่ 

(3,700.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,400.00 ลบ.ม.

500,000     หนองไมตรี ม.5 

ต.ศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

47 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองไมตรี ม.5 ต.ศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-25 ไร่ 

(3,700.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,400.00 ลบ.ม.

500,000     หนองไมตรี ม.5 

ต.ศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

48 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองอึ่ง ม.1 ต.เวยีง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองอึ่ง ม.1 

ต.เวยีง อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

48 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองอึ่ง ม.1 ต.เวยีง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองอึ่ง ม.1 

ต.เวยีง อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

49 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปลาสร้อย ม.10 ต.แม่เงิน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองปลาสร้อย 

ม.10 ต.แม่เงิน

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

49 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปลาสร้อย ม.10 ต.แม่เงิน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองปลาสร้อย 

ม.10 ต.แม่เงิน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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200

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

50 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองแสลบ ม.8 ต.บา้นแซว 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองแสลบ ม.8 

ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

50 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองแสลบ ม.8 ต.บา้นแซว 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-1-0 ไร่ 

(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,300.00 ลบ.ม.

500,000     หนองแสลบ 

ม.8 ต.บา้นแซว 

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

51 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

จอปา่ลัน ม.1 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,250.00 ลบ.ม.

500,000 จอปา่ลัน ม.1 

ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

51 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

จอปา่ลัน ม.1 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,250.00 ลบ.ม.

500,000 จอปา่ลัน ม.1 

ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

52 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยถนนตอนล่าง ม.1 

ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,250.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยถนนตอนล่าง 

ม.1 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

52 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยถนนตอนล่าง ม.1 

ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,250.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยถนนตอนล่าง 

ม.1 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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202

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

53 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่สัก ม.6 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 38.00 ม.

ยาว 72.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,940.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปา่สัก ม.6 

ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

53 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่สัก ม.6 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 38.00 ม.

ยาว 72.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,940.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปา่สัก ม.6 

ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

54 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าสาธารณะต้นมะค่า ม.20

ต.หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 35.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 77.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,770.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,370.00 ลบ.ม.

500,000     สระน ้าสาธารณะ

ต้นมะค่า ม.20

ต.หงาว อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

54 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าสาธารณะต้นมะค่า ม.20

ต.หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 35.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 77.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,770.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,370.00 ลบ.ม.

500,000     สระน ้าสาธารณะ

ต้นมะค่า ม.20

ต.หงาว อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

203



204

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

55 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยบา้น ม.3 

ต.ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 35.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 90.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,650.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,920.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,570.00 ลบ.ม.

500,000     อ่างเก็บน ้าหว้ยบา้น 

ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

55 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ หมู่ที่ 1 

ต.ตับเต่า อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม. ยาว 

60.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 7,500.00 ลบ.ม. พร้อม

ขุดสะดือ 1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กวา่ 1,770.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดิน

ขุดทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,270.00 ลบ.ม.

500,000     หมู่ที่ 1 ต.ตับเต่า 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

 ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ปี 2564

 (แผนเพิ่มเติม 

ครั งที่ 14 

พ.ศ.2564)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

56 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระสาธารณะหมู่บา้น 

ม.25 ต.งิ ว อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 35.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,935.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,335.00 ลบ.ม.

500,000     สระสาธารณะหมู่บา้น 

ม.25 ต.งิ ว อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

56 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระสาธารณะหมู่บา้น 

ม.25 ต.งิ ว อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 35.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,935.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,335.00 ลบ.ม.

500,000     สระสาธารณะหมู่บา้น 

ม.25 ต.งิ ว อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

205



206

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

57 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองดง ม.5 ต.สันทรายงาม 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,550.00 ลบ.ม.

500,000     หนองดง ม.5 

ต.สันทรายงาม 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

57 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองดง ม.5 ต.สันทรายงาม 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,550.00 ลบ.ม.

500,000     หนองดง ม.5 

ต.สันทรายงาม 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

58 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หน้าฝายหว้ยค้า ม.8 

ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 48.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 48.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,520.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,580.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,100.00 ลบ.ม.

500,000     หน้าฝายหว้ยค้า ม.8 

ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

58 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หน้าฝายหว้ยค้า ม.8 

ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 48.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 48.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,520.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,580.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,100.00 ลบ.ม.

500,000     หน้าฝายหว้ยค้า ม.8 

ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

207



208

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

59 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยไคร้ ม.3  

ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยไคร้ ม.3

 ต.เวยีง อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

59 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยไคร้ ม.3  

ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยไคร้ ม.3

 ต.เวยีง อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

60 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยละเมด ม.23 

ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยละเมด 

ม.23 ต.เวยีง อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

60 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยละเมด ม.23 

ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยละเมด 

ม.23 ต.เวยีง อ.เทงิ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

61 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปึ๋งหลวง ม.14 ต.เวยีง 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 38.00 ม.

ยาว 75.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋งหลวง 

ม.14 ต.เวยีง 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

61 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปึ๋งหลวง ม.14 ต.เวยีง 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 38.00 ม.

ยาว 75.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋งหลวง 

ม.14 ต.เวยีง 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

62 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองจิ น ม.2 ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจิ น ม.2 

ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

62 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองจิ น ม.2 ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจิ น ม.2 

ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

209



210

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

63 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองแหย่ง ม.12 ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองแหย่ง ม.12 

ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

63 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองแหย่ง ม.12 ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองแหย่ง ม.12 

ต.เชียงเค่ียน 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

64 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองซง ม.3 ต.หนองแรด 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองซง ม.3 

ต.หนองแรด 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

64 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองซง ม.3 ต.หนองแรด 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองซง ม.3 

ต.หนองแรด 

อ.เทงิ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

65 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าอเนกประสงค์ ม.4 

ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 64.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 66.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,704.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,874.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,578.00 ลบ.ม.

500,000 สระน ้าอเนกประสงค์ 

ม.4 ต.ไม้ยา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

65 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าอเนกประสงค์ ม.4 

ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 64.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 66.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,704.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,874.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,578.00 ลบ.ม.

500,000 สระน ้าอเนกประสงค์ 

ม.4 ต.ไม้ยา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

66 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยร่องงิ ว ม.5 ต.เม็งราย

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 38.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 120.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,208.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,770.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยร่องงิ ว ม.5 

ต.เม็งราย

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

66 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยร่องงิ ว ม.5 ต.เม็งราย

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 38.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 120.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,208.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,770.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยร่องงิ ว ม.5 

ต.เม็งราย

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

67 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระนาหลง ม.7 ต.ตาดควนั 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 60.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,796.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,034.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,830.00 ลบ.ม.

500,000 สระนาหลง ม.7 

ต.ตาดควนั 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

67 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระนาหลง ม.7 ต.ตาดควนั 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 60.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,796.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,034.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,830.00 ลบ.ม.

500,000 สระนาหลง ม.7 

ต.ตาดควนั 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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214

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

68 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระหนองบวั ม.16 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,700.00 ลบ.ม.

500,000 สระหนองบวั 

ม.16 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

68 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระหนองบวั ม.16 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,700.00 ลบ.ม.

500,000 สระหนองบวั 

ม.16 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

69 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าสาธารณประโยชน์ 

ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 45.00 ม.

ยาว 52.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,550.00 ลบ.ม.

440,000 สระเก็บน ้า

สาธารณประโยชน์ 

ม.19 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

69 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าสาธารณประโยชน์ 

ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 45.00 ม.

ยาว 52.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,550.00 ลบ.ม.

440,000 สระเก็บน ้า

สาธารณประโยชน์ 

ม.19 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

70 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยปา่เปา้ ม.15 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 42.00 ม.

ยาว 50.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,440.00 ลบ.ม.

380,000 หว้ยปา่เปา้ ม.15 

ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

70 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยปา่เปา้ ม.15 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 42.00 ม.

ยาว 50.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,440.00 ลบ.ม.

380,000 หว้ยปา่เปา้ ม.15 

ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

71 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยปา่คา ม.3 

ต.ปอ อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 20.00 ม.

ลึก 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,368.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,872.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,240.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยปา่คา 

ม.3 ต.ปอ อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

71 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยปา่คา ม.3 

ต.ปอ อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 20.00 ม.

ลึก 4.00 ม. ยาว 135.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,368.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,872.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,240.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยปา่คา 

ม.3 ต.ปอ อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

72 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าหว้ยงอน ม.1 ต.ทา่ข้าม 

อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. ลึก 1.00 ม. 

ยาว 1,610 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย

กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.25 ม. ยาว 1,610.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,970.00 

ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 13,270.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าหว้ยงอน ม.1 

ต.ทา่ข้าม อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

72 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าหว้ยงอน ม.1 ต.ทา่ข้าม 

อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. ลึก 1.00 ม. 

ยาว 1,610 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย

กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.25 ม. ยาว 1,610.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,970.00 

ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 13,270.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าหว้ยงอน ม.1 

ต.ทา่ข้าม อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

73 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองดงร่องแฝก ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 59.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,930.00 ลบ.ม.

500,000 หนองดงร่องแฝก ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

73 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองดงร่องแฝก ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 59.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,930.00 ลบ.ม.

500,000 หนองดงร่องแฝก ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

74 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

สระหว้ยหนิบอ่ง ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 78.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,300.00 ลบ.ม.

460,000 สระหว้ยหนิบอ่ง ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

74 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

สระหว้ยหนิบอ่ง ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 78.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,300.00 ลบ.ม.

460,000 สระหว้ยหนิบอ่ง ม.1 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

75 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยเกวีย๋น ม.4 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 44.00 ม.

ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,440.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยเกวีย๋น 

ม.4 ต.หล่ายงาว 

อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

75 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

อ่างเก็บน ้าหว้ยเกวีย๋น ม.4 

ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 44.00 ม.

ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,440.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยเกวีย๋น 

ม.4 ต.หล่ายงาว 

อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

219
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

76 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองด่าน ม.6 ต.โชคชัย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 45.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 65.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,226.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,807.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,033.00 ลบ.ม

500,000 หนองด่าน ม.6 

ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

76 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองด่าน ม.6 ต.โชคชัย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 45.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 65.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,226.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,807.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,033.00 ลบ.ม

500,000 หนองด่าน ม.6 

ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

77 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าหว้ยทุ่งหญ้า ม.2 

ต.หนองปา่ก่อ อ.ดอยหลวง

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 51.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 70.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,198.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

720.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,918.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน ้าหว้ยทุ่งหญ้า

ม.2 ต.หนองปา่ก่อ 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

77 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าหว้ยทุ่งหญ้า ม.2 

ต.หนองปา่ก่อ อ.ดอยหลวง

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 51.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 70.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,198.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

720.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,918.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน ้าหว้ยทุ่งหญ้า

ม.2 ต.หนองปา่ก่อ 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

78 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.00 ม. หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

78 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.00 ม. หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

79 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าประปาหมู่บา้น 

ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,050.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน ้าประปาหมู่บ้าน 

ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

79 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าประปาหมู่บา้น 

ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,050.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน ้าประปาหมู่บ้าน 

ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

80 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.00 ม. หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

80 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.00 ม. หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

81 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าบา้นม่วงเจ็ดต้น 

ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 70.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 71.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,130.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 720.00

 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,850.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้า

บา้นม่วงเจ็ดต้น 

ม.9 ต.ศรีดอนชัย 

อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

81 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าบา้นม่วงเจ็ดต้น 

ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 70.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 71.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,130.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 720.00

 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,850.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้า

บา้นม่วงเจ็ดต้น 

ม.9 ต.ศรีดอนชัย 

อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

82 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองกวาง ม.5 ต.บญุเรือง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 34.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,132.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

900.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,032.00 ลบ.ม.

500,000 หนองกวาง ม.5 

ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

82 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองกวาง ม.5 ต.บญุเรือง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 34.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,132.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

900.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,032.00 ลบ.ม.

500,000 หนองกวาง ม.5 

ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

225
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

83 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ร่องวงัซาง ม.6 ต.สถาน 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง

28.00 ม. ยาว 115.00 ม. 

ลึก 7.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 10,220.00 ลบ.ม.

500,000 ร่องวงัซาง ม.6 

ต.สถาน อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

83 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ร่องวงัซาง ม.6 ต.สถาน 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง

28.00 ม. ยาว 115.00 ม. 

ลึก 7.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 10,220.00 ลบ.ม.

500,000 ร่องวงัซาง ม.6 

ต.สถาน อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

84 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.10 ต.เวยีง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง

50.00 ม. ยาว 65.00 ม. 

ลึก 7.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 10,250.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.10 ต.เวยีง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

84 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.10 ต.เวยีง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง

50.00 ม. ยาว 65.00 ม. 

ลึก 7.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกวา่ 10,250.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.10 ต.เวยีง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

85 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าสาธารณประโยชน์ 

ม.1 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 20.00 ม.

ยาว 167.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  

9,880.00 ลบ.ม.

500,000 สระน ้า

สาธารณประโยชน์ 

ม.1 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

85 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าสาธารณประโยชน์ 

ม.1 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 20.00 ม.

ยาว 167.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  

9,880.00 ลบ.ม.

500,000 สระน ้า

สาธารณประโยชน์ 

ม.1 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

86 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหลวง ม.10 ต.คร่ึง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 105.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,600.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหลวง ม.10 

ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

86 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหลวง ม.10 ต.คร่ึง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 105.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,600.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหลวง ม.10 

ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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228

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

87 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าสาธารณประโยชน์ 

ม.11 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 สระน ้า

สาธารณประโยชน์ 

ม.11 ต.คร่ึง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

87 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระน ้าสาธารณประโยชน์ 

ม.11 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 สระน ้า

สาธารณประโยชน์ 

ม.11 ต.คร่ึง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

88 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองไฟไหม้ ม.5 ต.บญุเรือง

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไฟไหม้ ม.5 

ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

88 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองไฟไหม้ ม.5 ต.บญุเรือง

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไฟไหม้ ม.5 

ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

89 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองไคร้ไหว ม.9 ต.บญุเรือง

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไคร้ไหว ม.9 

ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

89 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองไคร้ไหว ม.9 ต.บญุเรือง

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไคร้ไหว ม.9 

ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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230

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

90 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่ไร่ ม.1 ต.เกาะช้าง 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยรอบเฉล่ียกว้าง 9.00 ม. 

ลึกเฉล่ีย - ม. ยาว 1,600 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 9.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.85 ม. 

ยาว 1,600.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 10,770.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,260.00 

ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่น้อยกว่า 

12,030.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปา่ไร่ ม.1 

ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

90 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปา่ไร่ ม.1 ต.เกาะช้าง 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยรอบเฉล่ียกว้าง 9.00 ม. 

ลึกเฉล่ีย - ม. ยาว 1,600 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 9.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.85 ม. 

ยาว 1,600.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า 10,770.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,260.00 

ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมดไม่น้อยกว่า 

12,030.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปา่ไร่ ม.1 

ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

91 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.13 

ต.แม่สาย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-2-00 ไร่ 

(4,000.00 ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,200.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.13 

ต.แม่สาย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

91 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.13 

ต.แม่สาย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 2-2-00 ไร่ 

(4,000.00 ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 10,200.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.13 

ต.แม่สาย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

92 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.5,ม.7 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-0-00 ไร่ 

(1,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,220.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

1,920.00 ลบ.ม.

บ่อที่ 2 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 0-2-50 ไร่ 

(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

1,020.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 9,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ 

ม.5,ม.7 ต.ศรีเมืองชุม 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

92 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.5,ม.7 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-0-00 ไร่ 

(1,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,220.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

1,920.00 ลบ.ม.

บ่อที่ 2 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 0-2-50 ไร่ 

(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

1,020.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 9,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ 

ม.5,ม.7 ต.ศรีเมืองชุม 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

93 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.8 ต.โปง่งาม

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-1-00 ไร่ 

(2,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,040.00 ลบ.ม.

บ่อที่ 2 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 0-2-50 ไร่ 

(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

590.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 9,730.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.8 

ต.โปง่งาม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

93 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.8 ต.โปง่งาม

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 1-1-00 ไร่ 

(2,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,040.00 ลบ.ม.

บ่อที่ 2 ขนาดพื นที่โดยเฉล่ีย 0-2-50 ไร่ 

(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด

สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

590.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั งหมด

ไม่น้อยกว่า 9,730.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.8 

ต.โปง่งาม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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234

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

94 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.11

ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,910.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 12,210.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ 

ม.11 ต.หว้ยไคร้ 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

94 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

หนองสาธารณะ ม.11

ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,910.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 12,210.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ 

ม.11 ต.หว้ยไคร้ 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

95 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองนาปง ม.8 ต.โปง่ผา 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองนาปง ม.8 

ต.โปง่ผา อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

95 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองนาปง ม.8 ต.โปง่ผา 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองนาปง ม.8 

ต.โปง่ผา อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

96 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสาธารณะ ม.6 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.6 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

96 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสาธารณะ ม.6 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.6 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

235



236

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

97 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสาธารณะ ม.8 

ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,460.00 ลบ.ม.

423,000 หนองสาธารณะ ม.8 

ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

97 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสาธารณะ ม.8 

ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,460.00 ลบ.ม.

423,000 หนองสาธารณะ ม.8 

ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

98 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

สระหว้ยตีนนก ม.11 

ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 30.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 88.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,370.00 ลบ.ม.

500,000 สระหว้ยตีนนก ม.11 

ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

98 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

สระหว้ยตีนนก ม.11 

ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 30.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 88.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,370.00 ลบ.ม.

500,000 สระหว้ยตีนนก ม.11 

ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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238

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

99 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าสาธารณะ ม.1 

ต.เมืองชุม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 42.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 56.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,700.00 ลบ.ม.  พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,640.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,340.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน ้าสาธารณะ 

ม.1 ต.เมืองชุม 

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

99 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้าสาธารณะ ม.1 

ต.เมืองชุม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 42.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 56.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,700.00 ลบ.ม.  พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,640.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,340.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน ้าสาธารณะ 

ม.1 ต.เมืองชุม 

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

100 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองมะปนิ ม.6 ต.เวยีงชัย 

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 27.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,880.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,670.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,550.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมะปนิ ม.6 

ต.เวยีงชัย อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

100 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองมะปนิ ม.6 ต.เวยีงชัย 

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 27.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,880.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,670.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,550.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมะปนิ ม.6 

ต.เวยีงชัย อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

239



240

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

101 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยขี เหล็ก ม.15 ต.ผางาม

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยขี เหล็ก ม.15 

ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

101 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยขี เหล็ก ม.15 ต.ผางาม

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยขี เหล็ก ม.15 

ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

102 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผักหนาม ม.4 ต.ผางาม

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักหนาม ม.4 

ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

102 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผักหนาม ม.4 ต.ผางาม

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักหนาม ม.4 

ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

103 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยช้างเผือก ม.3 ต.ผางาม 

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยช้างเผือก ม.3 

ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

103 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยช้างเผือก ม.3 ต.ผางาม 

อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยช้างเผือก ม.3 

ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

241



242

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

104 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าแม่ขาว ม.1 

ต.โปง่แพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 4.00 ม. ยาว 66.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,392.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,692.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าแม่ขาว 

ม.1 ต.โปง่แพร่ 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

104 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าแม่ขาว ม.1 

ต.โปง่แพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 4.00 ม. ยาว 66.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,392.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,692.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าแม่ขาว 

ม.1 ต.โปง่แพร่ 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

105 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองแฮ่ ม.15 ต.ดงมะดะ

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 15.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 300.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ  

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,044.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,344.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองแฮ่ ม.15 

ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

105 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองแฮ่ ม.15 ต.ดงมะดะ

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 15.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 300.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ  

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,044.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,344.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองแฮ่ ม.15 

ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

106 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองร่องลึก ม.9 ต.บวัสลี

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 5.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

12,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 12,790.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองร่องลึก ม.9 

ต.บวัสลี อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

106 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

ล้าเหมืองร่องลึก ม.9 ต.บวัสลี

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 5.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

12,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 12,790.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองร่องลึก ม.9 

ต.บวัสลี อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

107 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยขาเกด ม.8 

ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,700.00 ลบ.ม.

410,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยขาเกด 

ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

107 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยขาเกด ม.8 

ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,700.00 ลบ.ม.

410,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยขาเกด 

ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

108 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,960.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.1 

ต.จอมหมอกแก้ว

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

108 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,960.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.1 

ต.จอมหมอกแก้ว

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

109 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

บา้นปา่แดง ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,700.00 ลบ.ม.

410,000 บา้นปา่แดง ม.7 

ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

109 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

บา้นปา่แดง ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,700.00 ลบ.ม.

410,000 บา้นปา่แดง ม.7 

ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

110 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

ม.3 ต.เวยีง อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 43.00 ม.

ลึก 6.00 ม. ยาว 43.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,525.00 ลบ.ม.

500,000 ม.3 ต.เวยีง 

อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

110 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ 

ม.3 ต.เวยีง อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 43.00 ม.

ลึก 6.00 ม. ยาว 43.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,525.00 ลบ.ม.

500,000 ม.3 ต.เวยีง 

อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

111 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยโปง่ค่าง ม.2 ต.บา้นโปง่

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 3.20 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,292.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,792.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยโปง่ค่าง ม.2 

ต.บา้นโปง่ 

อ.เวยีงปา่เปา้

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

111 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยโปง่ค่าง ม.2 ต.บา้นโปง่

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 3.20 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,292.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,792.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยโปง่ค่าง ม.2 

ต.บา้นโปง่ 

อ.เวยีงปา่เปา้

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

112 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าก๊อดเหนือ ม.3 

ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 4.00 ม. ยาว 46.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,560.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 8,060.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน ้าก๊อดเหนือ 

ม.3 ต.เวยีงกาหลง 

อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

112 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองน ้าก๊อดเหนือ ม.3 

ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 4.00 ม. ยาว 46.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

6,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,560.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 8,060.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน ้าก๊อดเหนือ 

ม.3 ต.เวยีงกาหลง 

อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

249



250

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

113 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหว้ยเวยีง ม.6 

ต.แม่เจดีย์ อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,362.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหว้ยเวยีง 

ม.6 ต.แม่เจดีย์ 

อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

113 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหว้ยเวยีง ม.6 

ต.แม่เจดีย์ อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ลึก 2.50 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,362.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหว้ยเวยีง 

ม.6 ต.แม่เจดีย์ 

อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

114 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปง่หล่ม ม.9 ต.สันสลี 

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 100.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,120.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปง่หล่ม ม.9 

ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

114 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองปง่หล่ม ม.9 ต.สันสลี 

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 100.00 ม. ลึก 6.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,120.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปง่หล่ม ม.9 

ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

115 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างหว้ยปา่ลัน ม.1 ต.สันสลี 

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,100.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างหว้ยปา่ลัน ม.1 

ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

115 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างหว้ยปา่ลัน ม.1 ต.สันสลี 

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 30.00 ม.

ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,100.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างหว้ยปา่ลัน ม.1 

ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

251



252

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

116 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยน ้าด่ัง ม.12 ต.สันสลี 

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยน ้าด่ัง ม.12 

ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

116 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยน ้าด่ัง ม.12 ต.สันสลี 

อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 60.00 ม.

ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยน ้าด่ัง ม.12 

ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้ 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

117 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยต้นแอ้ว

ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 32.00 ม.

ลึก 3.20 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,512.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,812.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยต้นแอ้ว

ม.10 ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

117 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยต้นแอ้ว

ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 32.00 ม.

ลึก 3.20 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,512.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,812.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยต้นแอ้ว

ม.10 ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

253



254

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

118 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองจอตาเหนิ ม.8 ต.ปา่แดด

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 2.70 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจอตาเหนิ 

ม.8 ต.ปา่แดด

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

118 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองจอตาเหนิ ม.8 ต.ปา่แดด

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 2.70 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจอตาเหนิ 

ม.8 ต.ปา่แดด

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

119 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าบา้นดอนชัย 

ม.10 ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 36.00 ม.

ลึก 5.00 ม. ยาว 60.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,750.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าบา้นดอนชัย 

ม.10 ต.ทา่ก๊อ 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

119 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าบา้นดอนชัย 

ม.10 ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 36.00 ม.

ลึก 5.00 ม. ยาว 60.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

1,750.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าบา้นดอนชัย 

ม.10 ต.ทา่ก๊อ 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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256

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

120 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยปา่ปู่ ม.2 ต.แม่พริก 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 9.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,780.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยปา่ปู่ ม.2 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

120 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยปา่ปู่ ม.2 ต.แม่พริก 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 9.50 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,780.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยปา่ปู่ ม.2 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

121 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยหนองแสล่ง ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 88.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,370.00 ลบ.ม.

499,000 หว้ยหนองแสล่ง ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

121 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยหนองแสล่ง ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 88.00 ม. ลึก 8.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,370.00 ลบ.ม.

499,000 หว้ยหนองแสล่ง ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

122 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหว้ยบอ่ส้ม ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 95.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหว้ยบอ่ส้ม ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

122 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองหว้ยบอ่ส้ม ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 95.00 ม. ลึก 10.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

11,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหว้ยบอ่ส้ม ม.13 

ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

257



258

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

123 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.2 ต.ดงมหาวนั 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,716.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,503.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,219.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.2 

ต.ดงมหาวนั 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

123 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.2 ต.ดงมหาวนั 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 40.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,716.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

3,503.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,219.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.2 

ต.ดงมหาวนั 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

124 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยร่องขุ่น ม.8 

ต.ทุ่งก่อ อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 34.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

4,792.00 ลบ.ม พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

4,299.00 ลบ.ม รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,091.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยร่องขุ่น 

ม.8 ต.ทุ่งก่อ 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

124 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยร่องขุ่น ม.8 

ต.ทุ่งก่อ อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 34.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

4,792.00 ลบ.ม พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

4,299.00 ลบ.ม รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,091.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยร่องขุ่น 

ม.8 ต.ทุ่งก่อ 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

259



260

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

125 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้า ม.7 ต.ปา่ซาง 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 25.00 ม.

ยาว 90.00 ม. ลึกเฉล่ีย 7.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,800.00 ลบ.ม.

481,000 สระเก็บน ้า ม.7 

ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

125 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

สระเก็บน ้า ม.7 ต.ปา่ซาง 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 25.00 ม.

ยาว 90.00 ม. ลึกเฉล่ีย 7.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

8,800.00 ลบ.ม.

481,000 สระเก็บน ้า ม.7 

ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

126 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยทรายขาว ม.8 ต.ปา่ซาง 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึกเฉล่ีย 8.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,380.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยทรายขาว ม.8 

ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

126 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หว้ยทรายขาว ม.8 ต.ปา่ซาง 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 40.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึกเฉล่ีย 8.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,380.00 ลบ.ม.

500,000 หว้ยทรายขาว ม.8 

ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

127 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองมน ม.13 ต.ปา่ซาง 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 55.00 ม. ลึกเฉล่ีย 7.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมน ม.13 

ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

127 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองมน ม.13 ต.ปา่ซาง 

อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 55.00 ม. ลึกเฉล่ีย 7.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมน ม.13 

ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

261



262

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

128 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

บอ่โปร่ง ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 3.50 ม. ยาว 46.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,908.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,764.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 8,672.00 ลบ.ม.

500,000 บอ่โปร่ง ม.12 ต.ต้า 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

128 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

บอ่โปร่ง ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 46.00 ม.

ลึก 3.50 ม. ยาว 46.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

5,908.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,764.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 8,672.00 ลบ.ม.

500,000 บอ่โปร่ง ม.12 ต.ต้า 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

129 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองยางฮอม ม.17 ต.ยางฮอม

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 42.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,584.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,042.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,626.00 ลบ.ม.

500,000 หนองยางฮอม ม.17 

ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

129 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองยางฮอม ม.17 ต.ยางฮอม

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 42.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 100.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

7,584.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 

1 บอ่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,042.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด

ทั งหมดไม่น้อยกวา่ 9,626.00 ลบ.ม.

500,000 หนองยางฮอม ม.17 

ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

130 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสัญญา ม.3 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสัญญา ม.3 

ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

130 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองสัญญา ม.3 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสัญญา ม.3 

ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

131 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.4 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,850.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.4 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

131 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองบวั ม.4 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

9,850.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบวั ม.4 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 



ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการเดิม

132 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผักแวน่ ม.8 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักแวน่ ม.8 

ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

132 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

หนองผักแวน่ ม.8 ต.ปา่ตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักแวน่ ม.8 

ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

โครงการเดิม

133 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยแม่ไร่ ม.18 

ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม.ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยแม่ไร่ 

ม.18 ต.แม่ฟา้หลวง 

อ.แม่ฟา้หลวง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

แก้ไขเปน็

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

133 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปดิ

อ่างเก็บน ้าหว้ยแม่ไร่ ม.18 

ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง 

จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกวา้ง 50.00 ม.

ยาว 65.00 ม.ลึก 7.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 

10,400.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน ้าหว้ยแม่ไร่ 

ม.18 ต.แม่ฟา้หลวง 

อ.แม่ฟา้หลวง 

จ.เชียงราย

  ส้านักช่าง 

จ่ายจากเงิน

สะสม ป ี2564

65,384,000   

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 

ตามบันทึกข้อความ ส านักช่าง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)

เช่ือมระหว่าง ม.6 เขต ทต.ดงมะดะ - 

ม.19 เขต ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 580.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตร.ม.

2,000,000  เขต ทต.ดงมะดะ - 

เขต ทต.แม่ลาว 

อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 10 

พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

1046/2564 

ลว. 24 พ.ค. 2564)

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง

ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - 

ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาวรวม 2,000.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตร.ม.

500,000     ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - 

ต.ห้วยชมภู 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 10 

พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

1046/2564 

ลว. 24 พ.ค. 2564)

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)

เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม -

ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ความยาวรวม 550.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตร.ม.

1,200,000  ต.ศรีเมืองชุม -

ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง

ม.6 ต.โป่งผา - ม.2 ต.บ้านด้าย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตร.ม.

380,000     ต.โป่งผา - ต.บ้านด้าย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง

ม.9 ต.โป่งผา - ม.2 ต.โป่งงาม 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,240.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,440.00 ตร.ม.

500,000      ต.โป่งผา - ต.โป่งงาม 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

6 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง

ม.6 ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,400.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 14,400.00 ตร.ม.

500,000     ต.เกาะช้าง - ต.แม่สาย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง

ม.7 ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตร.ม.

500,000     ต.เกาะช้าง - ต.แม่สาย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)

เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ป่าแดด - 

ม.8 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 985.00 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,910.00 ตร.ม.

3,000,000  ต.ป่าแดด - ต.ป่าแงะ 

อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.16 ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย - ม.14 ต.ดอนศิลา 

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000     ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย - 

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

9,080,000  

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

269
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง

เพ่ือการท่องเท่ียวบ้านจ้อง 

ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. 

สูง 3.00 ม. จ านวน 1 หลัง

500,000     ต.โป่งผา อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 20 

พ.ศ.2564 

(ค าส่ังโอนท่ี 

1898/2564 

ลว. 16 ส.ค. 2564)

500,000    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ขุดลอกล าห้วยขวาล้อ 

ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย - ม.4 

ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.00 ม.

ลึก 1.45 ม. ยาว 2,870.00 ม.

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. 

ลึก 2.50 ม. ยาว 2,870 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,750.00 ลบ.ม

500,000     ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย - 

ต.สันมะเค็ด อ.พาน 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 22 

พ.ศ.2563 

(ค าส่ังโอนท่ี 

2013/2563 

ลว. 1 ก.ย. 2563

2 ขุดลอกหนองปลาขาว 

ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14 

ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 30.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 400.00 ม.

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 30.00 ม. 

ลึก 3.50 ม. ยาว 400.00 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,050.00 ลบ.ม (รวมค่าขนย้าย)

500,000     ต.ธารทอง อ.พาน 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 22 

พ.ศ.2563 

(ค าส่ังโอนท่ี 

2013/2563 

ลว. 1 ก.ย. 2563

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

271



272

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

3 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

อ่างเก็บน้ าห้วยสละ หมู่ท่ี 8 

ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 45.00 เมตร 

ยาว 90.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,930.00 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 420.00 

ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดท้ังหมด

ไม่น้อยกว่า 9,350.00 ลูกบาศก์เมตร

500,000     ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายใหม่ คร้ังท่ี 22 

พ.ศ.2563 

(ค าส่ังโอนท่ี 

2013/2563 

ลว. 1 ก.ย. 2563

1,000,000  

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทาง ชร.ถ.1-0028 เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 5 ต.โป่งผา - หมู่ท่ี 3 ต.ศรีเมืองชุม 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 

7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 

(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

2,284,000 หมู่ท่ี 5 ต.โป่งผา - 

หมู่ท่ี 3 

ต.ศรีเมืองชุม 

อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)
2,284,000   

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม

273
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,986.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000       ม.6 ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)
2 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หมู่ท่ี 16 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,563.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000       หมู่ท่ี 16 ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองสระหลวง หมู่ท่ี 9 ต.ท่าสาย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400.00 

ลูกบาศก์เมตร  

500,000       หมู่ท่ี 9 ต.ท่าสาย 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

4 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

อ่างป่าเส้า หมู่ท่ี 3 ต.ดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 

ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000       หมู่ท่ี 3 ต.ดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

5 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หนองไก่ หมู่ท่ี 3 ต.ดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400.00 

ลูกบาศก์เมตร 

500,000       หมู่ท่ี 3 ต.ดอยฮาง 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

275
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6 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

สระกกหลง หมู่ท่ี 4 ต.แม่ยาว 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000.00 

ลูกบาศก์เมตร 

500,000       หมู่ท่ี 4 ต.แม่ยาว 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

7 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

สระหนองทองดี หมู่ท่ี 7 ต.แม่ยาว 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 

ลูกบาศก์เมตร 

500,000       หมู่ท่ี 7 ต.แม่ยาว 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02



8 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด คลองข้าง

หนองแก๋ว หมู่ท่ี 5 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร

ลึกเฉล่ีย 12 เมตร จ านวน 3 บ่อ

500,000       หมู่ท่ี 5 ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

9 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองสันแสง หมู่ท่ี 15 ต.ศรีดอนชัย 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 

ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,906.00 

ลูกบาศก์เมตร

502,000       หมู่ท่ี 15 ต.ศรีดอน

ชัย 

อ.เชียงของ จ.

เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

10 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองแอกน้อย หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,716.00 

ลูกบาศก์เมตร

501,000       หมู่ท่ี 6 ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ จ.

เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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11 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองควน หมู่ท่ี 10 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล

จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,716.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000       หมู่ท่ี 10 ต.ป่าตาล 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

12 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองอ้อ หมู่ท่ี 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล

จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,716.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000       หมู่ท่ี 12 ต.ยางฮอม 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

13 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

ห้วยน้ าบ้ัง หมู่ท่ี 9 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,100.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ท่ี 9 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



14 ก่อสร้างระบบธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

ร่องล้ือ หมู่ท่ี 11 ต.เม็งราย 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 

ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,716.00 

ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ท่ี 11 ต.เม็งราย 

อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

15 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด ล าห้วยร่องง้ิว 

หมู่ท่ี 14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร

ลึกเฉล่ีย 12 ม. จ านวน 3 บ่อ

500,000 หมู่ท่ี 14 ต.เวียง อ.

เทิง 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

16 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด ล าเหมือง

จอพญาพรม หมู่ท่ี 17 ต.ม่วงค า อ.พาน 

จ.เชียงราย

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร

ลึกเฉล่ีย 12 ม. จ านวน 3 บ่อ

500,000 หมู่ท่ี 17 ต.ม่วงค า 

อ.พาน จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 27 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2434/2564 

ลว. 28 ก.ย. 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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17 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด หมู่ท่ี 1 

ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 50.00 ม. ยาว 60.00 ม. 

ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

7,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,770.00 ลบ.ม. 

รวมปริมาตรดินขุดท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,270.00

 ลบ.ม.

500,000 หมู่ท่ี 1 ต.ตับเต่า 

อ.เทิง จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

จ่ายจากเงินสะสม 

ปี 2564

 (แผนเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 14 

พ.ศ.2564)

8,503,000   

ประเภท ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1 หางเทรลเลอร์ชานต่ า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร แบบ 4 

เพลา จ านวน 1 คัน

2,500,000 อบจ.เชียงราย  ส านักช่าง 

โอนต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คร้ังท่ี 24 พ.ศ.2564

(ค าส่ังโอนท่ี 

2316/2564 

ลว. 17 ก.ย. 2564)

2,500,000   รวม

281



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.เทอดไทย – 

ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง

6.00 ม. ยาว 22.00 ม.

(ชนิดมีทางเดินเท้า)

3,000,000  ต.เทอดไทย - 

ต.แม่สลองใน 

อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2562)

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดช่องจราจรทางรถกว้าง

6.00 ม. ยาว 30.00 ม.

(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

3,000,000  ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2563)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา - ม.9

ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตร.ม. หนา

เฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000  ต.แม่เปา - ต.ตาดควัน

อ.พญาเม็งราย

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ห้วยซ้อ -

ม.4 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ความยาวรวม 1,775.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,650.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

6,000,000  ต.ห้วยซ้อ - ต.คร่ึง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.แม่ไร่ -

ม.3 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 155.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000     ต.แม่ไร่ - ต.แม่ค า 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กันเงิน กรณีมไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

281



282

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.ดอยงาม -

ม.7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 190.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม. หนา

เฉล่ีย 0.15 ม.

620,000     ต.ดอยงาม - 

ต.สันมะเค็ด 

อ.พาน จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่สลองใน -

ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง

จ.เชียงราย

 ิผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ความยาวรวม 700.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตร.ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000  ต.แม่สลองใน -

ต.เทอดไทย 

อ.แม่ฟ้าหลวง

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.สันกลาง - 

ม.4 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000     ต.สันกลาง - ต.ป่าหุ่ง 

อ.พาน จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 

เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.เวียงพางค า - 

ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 170.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม.

500,000     ต.เวียงพางค า - 

ต.ศรีเมืองชุม 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ม่วงยาย - 

ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 26.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

2,650,000  ต.ม่วงยาย - ต.หล่ายงาว

อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 7.00 ม. 

ยาว 22.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

2,500,000  ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

12 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.2 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 18.00 ม. (ชนิดมีทางเดินเท้า)

2,000,000  ต.สันทราย อ.แม่จัน

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

13 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่างห ม.3 ต.ป่าแดด - 

ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. 

เป็นกว้าง 6.00 ม. ยาว 60.00 ม.

(ชนิดมีทางเดินเท้า)

4,000,000  ต.ป่าแดด - ต.แม่พริก

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

14 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ทุ่งก่อ 

อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.3 ต.ผางาม 

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 

จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 7.00 ม. เป็นกว้าง 8.00 ม. 

ยาว 7.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,000,000  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง -

ต.ผางาม อ.เวียงชัย

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

15 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.แม่จัน - 

ม.1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. เป็น

กว้าง 6.00 ม. ยาว 40.00 ม. 

(ชนิดมีทางเดินเท้า)

2,000,000  ต.แม่จัน - ต.ป่าตึง 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

283



284

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

16 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง

ม.1 ต.เมืองชุม - ม.4 ต.ผางาม 

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ความยาวรวม 3,500 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตร.ม.

1,500,000  ต.เมืองชุม - ต.ผางาม

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

35,770,000   

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม



ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง 

ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง

รายละเอียดประกอบด้วยงานประดับ

ตกแต่งด้วยลวดลายปูนป้ันอาคาร

ประดิษฐานเสาหลักเมือง จ านวน 1 หลัง 

และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร

ประดิษฐานเสาหลักเมือง

3,000,000  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  ส านักช่าง 

(ปี 2562) 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง 

ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง

รายละเอียดประกอบด้วยงานประดับ

ตกแต่งด้วยลวดลายปูนป้ัน (ระยะท่ี 2) 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร

ประดิษฐานเสาหลักเมือง จ านวน 1 หลัง

3,000,000  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  ส านักช่าง 

(ปี 2563)

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรม

เมืองเทิง (ระยะท่ี 4) ม.1 ต.เวียง

อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกอบด้วยงานระบบไฟฟ้าภายนอก

อาคารท้ังหมดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรวมท้ังหมด จ านวน 1 แห่ง

3,000,000  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  ส านักช่าง 

(ปี 2564)

4 ปรับปรุงสวนมิตรภาพแม่สาย ม.6 

ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4 ต.เวียงพางค า 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และงานระบบสวน

มิตรภาพแม่สาย จ านวน 1 แห่ง

3,000,000  ต.เวียงพางค า ต.แม่สาย 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564)

12,000,000   รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กันเงิน กรณีมไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

285



286

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 

ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดสันฝายกว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม.

จ านวน 1 แห่ง

500,000     ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564) 

2 ขุดลอกล าห้วยร่องขุ่น ช่วงระหว่าง

ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย -

ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม.

ลึก 2.00 ม. ยาว 2,550.00 ม. 

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 10.00 ม.

ลึก 3.00 ม. ยาว 2,550.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

14,750.00 ลบ.ม.

500,000     ต.ดอยลาน 

อ.เมืองเชียงราย -

ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564) 

3 ขุดลอกหนองจอโป่ง ม.23 ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4 ต.ดอนศิลา 

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. 

ลึก 1.00 ม. ยาว 1,895.00 ม.

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. 

ลึก 2.50 ม. ยาว 1,895.00 ม. 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

14,750.00 ลบ.ม.

500,000     ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

 ส านักช่าง 

(ปี 2564) 

1,500,000    รวม

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีไ่ดร้ับการอนุมตัใิห้กันเงิน กรณีมไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02

หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม
ภายในศูนย์การเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
ขยะ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

อาคาร จ านวน 1 หลัง  
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร

1,800,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

รวม 1,800,000   

แผนงานเคหะและชุมชน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

287



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างโรงจอดรถและ
เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 หลัง บริเวณ
ด้านหลังส านักงาน อบจ.
เชียงราย ขนาดกว้าง 
8.50 เมตร ยาว 28.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 238.00 
ตารางเมตร

1,300,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ
และเคร่ืองจักรกลหนัก
พร้อมห้องท างาน
บริเวณด้านหลัง
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จ านวน 1 หลัง บริเวณ
ด้านหลังส านักงานอบจ.
เชียงราย ขนาดกว้าง 
10.50 เมตร ยาว 56.00 
เมตร สูง 6.00 เมตร

3,600,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

288



289

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง (Generator 
Set) ส าหรับอาคาร
ส านักงาน อบจ.เชียงราย

ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง (Generator Set)
จ านวน 1 ระบบ ขนาด 
100 kVA และอุปกรณ์
ประกอบ

1,500,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

4 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จ านวน 1 ระบบ 
ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
ไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA 
พร้อมระบบไฟ้าส่องสว่าง

4,000,000    อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

รวม 10,400,000  



ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ

ท่ี (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ถังบรรจุปูนซีเมนต์ ค่าจัดซ้ือถังบรรจุปูนซีเมนต์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ตัน 
จ านวน 1 ถัง

         500,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

2 ถังบรรจุยาง ค่าจัดซ้ือถังบรรจุยาง 
ขนาด 15,000 ลิตร แบบช้ันเดียว
ติดต้ังระบบท าความร้อนด้วยไฟฟ้า
จ านวน 1 ถัง

         500,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

3 บุ้งก๋ีส าหรับตักผักตบชวา ค่าจัดซ้ือบุ้งก๋ีส าหรับตักผักตบชวา
ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 1.20 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 อัน

           80,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

4 รถขุดตีนตะขาบ ค่าจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งก๋ี
ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร
จ านวน 1 คัน

       4,800,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผด   02/1

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

290



291

ล าดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ท่ี (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5 รถซ่อมบ ารุงผิวจราจร ค่าจัดซ้ือรถซ่อมบ ารุงผิวจราจร 
ขนาด 6 ล้อ มีก าลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

       4,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

6 รถบดอัดส่ันสะเทือน 
ล้อเหล็กคู่

จัดซ้ือรถบดอัดส่ันสะเทือน 
ล้อเหล็กคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 
3 ตัน จ านวน 1 คัน

       2,700,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง

7 รถบรรทุกเทท้าย 
ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังเครน

ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกเทท้าย 
ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังเครน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

       4,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง



ล าดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ท่ี (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

8 ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 
2 ชุดๆ ละ 37,140,400 บาท 
1 ชุด ประกอบดว้ย
1.รถขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่
เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 10 ล้อ 
ขับเคล่ือน 2 เพลา (6X4)
ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
300 แรงม้าตอนท้ายหลังแค็บ 
ติดต้ังเคร่ืองเจาะบ่อบาดาล
แบบหมุนตรง (Direct Rotary) 
แบบ hydraulic top drive 
ระบบป้อนต่อก้านเจาะแบบ
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์การเจาะ
ครบชุดประสิทธิภาพการเจาะได้
ลึก 
ไม่น้อยกว่า 320 เมตร 
จ านวน 1 ชุด

     74,280,800 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง
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293

ล าดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ท่ี (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

8
ต่อ

2.รถบรรทุกเคร่ืองอัดอากาศเป็น
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก จ านวน 1 คัน
3.เคร่ืองอัดอากาศแบบ 2 ช้ัน 
สามารถผลิตแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 
1,050 คิวบิกฟุตต่อนาที 
จ านวน 1 เคร่ือง
4.รถบรรทุกอุปกรณ์การเจาะเป็น
รถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ ขนาด
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า
พร้อมเครนติดด้านหลังรถขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ตัน จ านวน 1 คัน



ล าดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ท่ี (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

8
ต่อ

5.เคร่ืองหย่ังธรณีหลุมเจาะ 
(well logger) จ านวน 1 เคร่ือง
6.รถยนต์ส ารวจ (รถบริการ) เป็น
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ มีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (cap) ส าหรับน่ังหรือ
เก็บของได้ จ านวน 1 คัน
7.หลังคารถบรรทุก (ติดรถบริการ)
ขนาด 1 ตัน หลังคาส าเร็จรูปชนิด
ท าด้วยไฟเบอร์กาสหรือเหล็ก 
จ านวน 1 หลัง

9 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ 
ชนิดแขนยาว เคร่ืองยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า จ านวน 1 คัน

       5,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง
(ปี 2563)
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295

ล าดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
ท่ี (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

10 รถเกล่ียดิน รถเกล่ียดิน ขับเคล่ือนด้วย
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลัง
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
จ านวน 1 คัน

       7,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง
(ปี 2563)

11 รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 ตันแบบส่ันสะเทือนขับเคล่ือน
ด้วยตัวเอง ล้อหน้าและล้อหลัง
เป็นล้อเหล็ก เคร่ืองยนต์ดีเซล
ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
ระบายความร้อนด้วยน้ ามีก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

       2,900,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง
(ปี 2563)

รวม 107,260,800  



ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
1 รถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซีหรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 170
กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย
จ่านวน 2 คันๆ ละ 1,980,000
บาท

     3,960,000 อบจ.เชียงราย ส่านักช่าง
(ปี 2563)

2 รถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนนาด 6 ล้อ
ติดต้ังเครนขนาดไม่น้อยกว่า 
5 ตัน พร้อมกระเช้าขนาดก่าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
จ่านวน 1 คัน

     4,000,000 อบจ.เชียงราย ส่านักช่าง
(ปี 2563)

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดร้ับอนุมตัใิห้กันเงิน กรณมีไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ผด   02/1

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

3 รถบรรทุกลาดชานต ่า
(เทรลเลอร์)

รถบรรทุกลาดชานต ่า(เทรลเลอร์)
แบบยกสะพานท้ายด้วยระบบ
ไฮดรอลิค ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา 
เครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มี
ก่าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ่านวน 1 คัน

     4,500,000 อบจ.เชียงราย ส่านักช่าง
(ปี 2563)

รวม 12,460,000  



ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ 

ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 
ขนาด 85 แรงม้า จ านวน 1 คัน

  1,100,000 อบจ.เชียงราย ส านักช่าง
(ปี 2563)

รวม 1,100,000  

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดร้ับอนุมตัใิห้กันเงิน กรณมีไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ผด   02/1

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ส านักการศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผด 02/1
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองบันทึกภาพ

 แบบ 16 ช่อง 
(DVR)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
บันทึกภาพแบบ ๑๖ ช่อง (DVR)
จ านวน ๑ ชุดโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี สามารถ
บันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ 
H.๒๖๔หรือดีกว่า มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐ Mbps หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถบันทึกภาพ
และส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐ pixelสามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน TCP/IP, DHCP , PPPOE ได้เป็นอย่างน้อย
มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อย
กว่า ๒ ช่องสามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔และ 
IPv๖ ได้ ต้องมี SofwareDevelopment Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD
หรือDVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องหรือสามารถ Download 
จากเว็บไซค์ผู้ผลิต เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

97,300       ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

                  รวมท้ังส้ิน 97,300    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณมีิได้ก่อหน้ีผูกพัน
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์ส านักงาน ผด 02/1
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองปรับอากาศ

แบบต้ังพ้ืนหรือ
แบบแขวน(ระบบ 
Inverter)

รายละเอียดของครุภัณฑ์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) (ราคารวมค่าติดต้ัง) จ านวน ๘ เคร่ือง ๆ ละ 
๖๒,๗๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๔๐,0๐0 บีทียู เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

501,600     หอประวัติเมือง
เชียงราย

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

                 รวมท้ังส้ิน 501,600  

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ครุภัณฑ์กีฬา ผด 02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หลัก
1 เคร่ืองออกก าลัง

กายกลางแจ้ง 
จ านวน 1 ชุด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑.เคร่ืองออกก าลังกายไหล่คู่แบบถ่วงน้ าหนักกลางแจ้ง
๒.เคร่ืองออกก าลังกายจานทวิสบริหารเอวแบบ ๓ ฝ่ัง
3.เคร่ืองออกก าลังกายลู่ว่ิงรางเล่ือนแบบเด่ียวกลางแจ้ง
๔.เคร่ืองออกก าลังกายเคร่ืองยึดกล้ามเน้ือขา ๔ ฐาน 
แบบโครงต้ัง
๕.เคร่ืองออกก าลังกายแบบกรรเชียงโยกตัวแบบเด่ียว
๖.เคร่ืองสถานีบริหารกล้ามเน้ือขาแบบถ่ิบคู่สองฝ่ัง

444,157     ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

                      รวมท้ังส้ิน 444,157  

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมอาชีพการ

เล้ียงผ้ึงโพรง เพ่ือคืนสู่
ธรรมชาติ

ฝึกอบรมการเล้ียงผ้ึง
โพรงเพ่ือคืนสู่ธรรมชาติ

1,712,000   ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริมสวัสดิการสังคม (ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ รายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก คร้ังท่ี 5  
ตามหนังสือส านักงบประมาณด่วน
ท่ีสุด ท่ี นร 0726.6/20666 ลง
วันท่ี 27 ก.ย.2564

รวมท้ังส้ิน 1,712,000   

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนท่ัวไป)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
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กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
1 รถบรรทุกน ้ำ 10 ล้อ ค่ำจัดซื อรถยนต์บรรทุกน ้ำ 10 

ล้อ ขนำด 12,000 ลิตร จ้ำนวน 
1 คันๆ ละ 6,200,000.-บำท

     6,200,000 อบจ.เชียงรำย กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

รวม 6,200,000    

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดร้ับอนุมตัใิห้กันเงิน กรณมีไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ผด   02/1

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดร้ับอนุมตัใิห้กันเงิน กรณมีไิดก่้อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
1 รถยนต์พร้อมติดตั งเคร่ือง

พ่นละอองผอย ULV 
ขนำดใหญ่ ชนิดติดตั งบน
รถยนต์

ค่ำจัดซื อรถยนต์พร้อมติดตั ง
เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV 
ขนำดใหญ่ ชนิดติดตั งบนรถยนต์
 จ้ำนวน 1 คัน ๆ ละ 
2,030,000.-บำท

     2,030,000 อบจ.เชียงรำย กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

2 เคร่ืองพ่น ULV แบบ
สะพายหลัง

ค่ำจัดซื อเคร่ืองพ่น ULV แบบ
สะพำยหลัง จ้ำนวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 80,000.-บำท

        160,000 อบจ.เชียงรำย กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

รวม 2,190,000    

ผด   02/1

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 
 

บัญชีแผนงาน โครงการพัฒนา 
หน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง  สว่นภูมิภาค  

รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานอื่นๆ  
ที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ร่วมใจแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและเฝ้าระวังป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

โครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม
หลัก คือ
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อการพฒันาศักยภาพ
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวดัเชียงราย 
ในบทบาทการแก้ไขฟื้นฟผูู้กระท าผิด
และบทบาทในเฝ้าระวงัปอ้งกัน
ปญัหายาเสพติดและอาชญากรรม
ในพื้นที่ (ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
3 คืน 4 วนั)
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมความรู้
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรมจังหวดัเชียงรายภายใต้
บทบาทหน้าที่ตามพระราช บญัญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (ระยะเวลา
ด าเนินกิจกรรม 1 วนั)

งบประมาณโครงการทั้งหมด 
250000 บาท (สองแสนหา้
หมื่นบาทถ้วน)

ภายในเดือนตุลาคม 2564
 ถึงเดือน กันยายน 2564

 -สถานที่ราชการหรือเอกชนในจังหวดั
เชียงราย
 -เขตพื้นที่ กทม.และพื้นที่จังหวดัที่ได้อนุมัติ
ใหด้ าเนินการ

บัญชีแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชยีงรำย 
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1

2

พฒันาสินค้า การค้า การลงทนุ และการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจชายแดนเขต
เศรษฐกิจพเิศษจังหวดัเชียงรายแลล
บรูณาการ กิจกรรมการพฒันาและเพิ่ม
ช่องทางการตลาดผลิตภณัฑ์ Chirng Rai 
Brand

พฒันาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยง
การค้าอนุภมูิภาค ภาคเหนือกิจกรรม
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
ชายแดนภาคเหนือ (SEZ)

1.เพื่อสร้างการรับรู้และการส่ือสาร
เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ที่ได้รับตรา
สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อก าหนดต าแหนง่ผลิตภณัฑ์และ
อตัลักษณ์สินค้าของจังหวัดเชียงราย
3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์ตราสัญญาลักษณ์จังหวัด
เชียงราย เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการค้า 
การลงทนุอย่างเปน็รูปธรรม
4.เพื่อพฒันาคู่มอืการสร้างตรา
สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย
1.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างช่อง
ทางการตลาดใหก้บัผู้ประกอบการ
ภาคเหนอื
2.เพื่อใช้โอกาสเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ
3.เพื่อสร้างรายได้ใหก้บัผู้ประกอบการ
ในทอ้งถิ่นและเชื่อมโยงกบัการทอ่งเที่ยว
เชิงการเกษตรในพื้นที่ชุมชน
4.เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยั เกษตร
อนิทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนอื 
ออกสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

 1,011,000

2,000,000

1 ปี
(ต.ค.2564 - ก.ญ.2565)

1 ปี
(ต.ค.2564 - ก.ญ.2565)

จังหวดัเชียงราย

จังหวดัเชียงราย

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชยีงรำย 



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

 

1

2

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
เพ่ือการปลูกแทน
 -กิจกรรมปฏบิติัการสนาม
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง
1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเกษตร
   -นิทรรศการ

   -รายการวทิยุ

   -ชุมชนสัมพนัธ์

 ส ารวจสวน ตรวจสวน อนุมัติ 
ควบคุมและติดตามการปฏบิติังาน 
โดยมีเปา้หมายการปลูกแทน 
จ านวน 70 ไร่

 -ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายในจังหวดั เช่น คลีนิกเกษตร
เคล่ือนที่ งานกาชาด เปน็ต้น
 -จัดรายการวทิยุใต้ร่มยางล้านนา 
สถานีวทิยุกรมประมง จังหวดั
เชียงราย ทกุวนัอังคาร เวลา 14.00
 - 15.00 น.
 -ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกร
และชุมชนในพื้นที่

 9,600

221,200

26,000

20,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำงจังหวัดเชยีงรำย
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

2.กิจกรรมงานบริการตลาดกลาง
ยางพาราการพฒันาตลาดยางพารา/การ
บริหารจัดการตลาดยาง กยท.

3.กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
เกษตรกร(Smart Farmer)
4.กิจกรรมการส่งเสริมการท าสวนยางใน
รูปแบบแปลงใหญ่

 -ด าเนินงานด้านตลาดของตลาด
ยาง กยท.ร่วมกับสถาบนัเกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยการรวบรวม
ผลผลิตจากเครือข่ายและสมาชิก
น ามาประมูลผ่านตลาดประมูลยางฯ
 -ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 50 ราย
 -สนับสนุนเกษตรกรโดยมีการ
รวมกลุ่ม พฒันากลุ่มตามการ
บริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่
พร้อมถ่ายทอดความรู้ใหก้ับ
เกษตรกรฯสนับสนุนปจัจัย/วสัดุ 
และจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิต

 119,200

81,300

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และ
การค้นคว้าทดลอง
1.กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผลิตยาง
 1.1 หลักสูตรการกรีดยางถูกวธิี
 1.2 หลักสูตรการปรับเทคนิคการกรีด
ยางอย่างถูกวธิเีพื่อเพิ่มผลผลิต
 1.3 หลักสูตรการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน
ในสวนยางพารา
 1.4 หลักสูตรการปอ้งกันและก าจัดโรค
และศัตรูยาง
 1.5 หลักสูตรการออกแบบสวนยางตาม
หลักเกษตรกรรมยั่งยืน
2.หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว

                                           
                                           
                                           
              ถ่ายทอดเทคโนโลยี่      
               ใหแ้ก่เกษตรกร          
               ชาวสวนยางเพื่อ         
               พฒันาความรู้และ       
              ความสามารถในการ     
              ประกอบอาชีพ           
               

ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่เกษตรกร
ชาวสวนยางเพื่อพฒันาความรู้และ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ

 

130,860
54,240

28,800

12,900

12,900

20,100

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

4 โครงการส่งสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง
1.กิจกรรมพฒันาสถาบนัเกษตรกร
 1.1กิจกรรมประชุมเครือข่ายสถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยาง

 2.กิจกรรมค่ารางวลัสถาบนัและเครือข่าย
สถาบนัฯดีเด่น

 3.กิจกรรมพฒันาสถาบนัเกษตรกร

 4.กิจกรรมศึกษาดูงานผู้น า/เครือข่าย
ระดับจังหวดั

2.กิจกรรมขึ้นทะเบยีนเกษตรกรชาวสวน
ยางและสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง
 1.กิจกรรมขึ้นทะเบยีนเกษตรกรชาวสวน
ยางและสถาบนัเกษตรกรขาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการ

                                           
                                           
        -ประชุมเครือข่ายเกษตรกร
ชาวสวน
ยางระดับสาขาและระดับจังหวดั 
ซ่ึงเปน็ตัวแทนจากสถาบนัเกษตร
ชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบยีนไวก้ับ
การยางแหง่ประเทศไทย
-มอบรางวลัใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร
ที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น จ านวน 
3 ระดับ 6 รางวลั
ประชุมจัดต้ังกลุ่มและติดตามการ
ด าเนินงาน
พฒันาผู้น าเครือข่ายระดับจังหวดั
ในการศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของ
ยางพารา

ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรชาวสวนยาง
และสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

 

103,030

30,000

162,500

108,000

18,000

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)
18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18 อ าเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1 งานเสริมผวแอสฟลัท(์เสริมผวแบบบาง 3 ซม.) งานเสริมผวแอสฟลัท(์เสริมผวแบบบาง
 3 ซม.) ปริมาณงาน 47,065 ตร.ม.

13,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) แม่สรวย-หว้ยปา่ไร่ จังหวดัเชียงราย

2 งานเสริมผวแอสฟลัท(์เสริมผวแบบบาง 3 ซม.) งานเสริมผวแอสฟลัท(์เสริมผวแบบบาง
 3 ซม.) ปริมาณงาน 45,225 ตร.ม.

12,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ดอยนางแกว้-แมส่รวย ตอน 1 จังหวัดเชียงราย

3 งานเสริมผวแอสฟลัท(์เสริมผวแบบบาง 3 ซม.) งานเสริมผวแอสฟลัท(์เสริมผวแบบบาง
 3 ซม.) ปริมาณงาน 49,262 ตร.ม.

13,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ปา่ซาง-กิ่วละไต จังหวดัเชียงราย

4 งานเสริมผิวแอสฟลัท์ งานเสริมผวแอสฟลัท ์ปริมาณงาน 
29,700 ตร.ม.

12,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

เมืองงาม-แม่จัน  จังหวดัเชียงราย
5 งานเสริมผิวแอสฟลัท์ งานเสริมผวแอสฟลัท ์ปริมาณงาน 

28,700 ตร.ม.
12,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ดอยนางแกว้-แมส่รวย ตอน 2 จังหวัดเชียงราย

6 งานเสริมผิวแอสฟลัท์ งานเสริมผวแอสฟลัท ์ปริมาณงาน 
27,689 ตร.ม.

11,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

แม่เฮียว-แม่ขะจาน จังหวดัเชียงราย
7 งานเสริมผิวแอสฟลัท์ งานเสริมผวแอสฟลัท ์ปริมาณงาน 

40,407 ตร.ม.
15,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

แม่จัน - กิ่วพร้าว จังหวดัเชียงราย
8 งานเสริมผิวแอสฟลัท์ งานเสริมผวแอสฟลัท ์ปริมาณงาน 

32,960 ตร.ม.
13,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ผาเด่ือ - หว้ยหนิฝน จังหวดัเชียงราย

แขวงกำรทำงจังหวัดเชยีงรำย ที ่1   กรมทำงหลวง
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

9 งานเปล่ียนวสัดุรอยต่อผิวคอนกรีต งานเปล่ียนวสัดุรอยต่อผิวคอนกรีต 
ปริมาณงาน 48,072 ตร.ม.

4,000,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565)
พาน-ร่องขุ่น 
ร่องขุ่น-แยกแม่กรณ์
แยกแม่กรณ์-หว้ยพลู
หว้ยพลู-แม่ค า
แม่ค า-กลางสะพานแม่น้ าสาย(เขตแดน
ไทย/พม่า) จังหวดัเชียงราย

10 บรูณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหวา่งภาค

บรูณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ปริมาณงาน 37,350 ตร.ม.

20,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ดอยนางแก้ว-แม่สรวย  จังหวดัเชียงราย

11 บรูณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหวา่งภาค

บรูณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม.

27,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) หนองเหยีง-สวนดอก  จังหวดัเชียงราย

12 งานปา้ยจราจร งานปา้ยจราจร ปริมาณงาน138.61 ตร.ม. 1,000,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) แม่สรวย-หว้ยปา่ไร่ จังหวดัเชียงราย

13 งานปา้ยจราจร งานปา้ยจราจร ปริมาณงาน 89.1 ตร.ม. 500,000                           (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ดอยนางแก้ว-แม่สรวย จังหวดัเชียงราย

14 งานปา้ยจราจร งานปา้ยจราจร ปริมาณงาน 90.9 ตร.ม. 500,000                           (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ทางเล่ียงเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย
15 งานปา้ยจราจร งานปา้ยจราจร ปริมาณงาน 90.9 ตร.ม. 500,000                           (ต.ค.2564-ก.ย.2565) เชียงราย - โปง่เกลือ จังหวดัเชียงราย
16 งานปา้ยจราจร งานปา้ยจราจร ปริมาณงาน 86.4 ตร.ม. 500,000                           (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ขุนแจ๋ - เวยีงปา่เปา้ จังหวดัเชียงราย
17 งานเคร่ืองหมายน าทาง งานเคร่ืองหมายน าทาง ปริมาณงาน

 3,949 อัน
1,000,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) เชียงราย-โปง่เกลือ จังหวดัเชียงราย

หวัดอย-บา้นดอน จังหวดัเชียงราย

18

งานเคร่ืองหมายน าทาง งานเคร่ืองหมายน าทาง ปริมาณงาน
 3,615 อัน

1,000,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) แม่แก้วเหนือ-ใหม่ใน จังหวดัเชียงราย
จ าบอน-เหมืองง่า จังหวดัเชียงราย

19 งานไฟฟา้แสงสวา่ง งานไฟฟา้แสงสว่าง ปริมาณงาน 76 ต้น 3,270,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) พาน-ร่องขุ่น จังหวดัเชียงราย
20 งานไฟฟา้แสงสวา่ง งานไฟฟา้แสงสว่าง ปริมาณงาน 56 ต้น 3,270,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) แยกแม่กรณ์-หว้ยพลู จังหวดัเชียงราย
21 งานไฟฟา้แสงสวา่ง งานไฟฟา้แสงสว่าง ปริมาณงาน 76 ต้น 3,265,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ทางเล่ียงเมืองแม่สาย จังหวดัเชียงราย



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

22 งานไฟฟา้แสงสวา่ง งานไฟฟา้แสงสว่าง ปริมาณงาน 70 ต้น 3,266,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) จ าบอน-เหมืองง่า จังหวดัเชียงราย
23 งานไฟฟา้แสงสวา่ง งานไฟฟา้แสงสว่าง ปริมาณงาน 76 ต้น 3,259,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) หว้ยไคร้-หว้ยน้ าริน จังหวดัเชียงราย
24 งานไฟฟา้แสงสวา่ง งานไฟฟา้แสงสว่าง ปริมาณงาน 72 ต้น 3,094,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ร่องขุน-สวนดอก จังหวดัเชียงราย
25 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการปอ้งกัน

อันตรายข้างทางหลวง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการ
ปอ้งกันอันตรายข้างทางหลวง 
ปริมาณงาน 2,618 อัน

4,500,000                         (ต.ค.2564-ก.ย.2565) พาน-ร่องขุ่น จังหวดัเชียงราย

26 กิจกรรมยกระดับความปลอดภยับริเวณ
ทางแยกขนาดใหญ่

กิจกรรมยกระดับความปลอดภยั
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่

25,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

บา้นเด่น-ทา่ข้าวเปลือก จังหวดัเชียงราย
27 กิจกรรมยกระดับความปลอดภยับริเวณ

ทางแยกขนาดใหญ่
กิจกรรมยกระดับความปลอดภยั
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่

25,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) หนองเหยีง-สวนดอก  จังหวดัเชียงราย

28 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง 1 แหง่ 41,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) อนุสาวรีย์พอ่ขุนเม็งราย-เวยีงชัย
29 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธภิาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธภิาพทาง

หลวง 1 แหง่
45,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) หนองเหยีง-สวนดอก  จังหวดัเชียงราย

30 งานก่อสร้างทางหลวงระดับภาค งานกอ่สร้างทางหลวงระดับภาค 1 แหง่ 50,000,000                       (ต.ค.2564-ก.ย.2565) หนองเหยีง-สวนดอก  จังหวดัเชียงราย
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1.

2.

เชียงรายเมอืงมั่นคงและปลอดภยัแบบบรูณา
การ(งบพฒันาจังหวัด ป ี2565) 
 -กจิกรรมพฒันาศักยภาพ อปพร. จิตอาสาสา
ธารณภยัและอาสาสมคัรอื่นๆ จ านวน 1,600 
คน
 -กจิกรรมเตรียมความพร้อมรับมอืกบัภยั
พบิติัและสาธารณภยัของจังหวัดเชียงราย
 -กจิกรรมย่อยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
ความเส่ียงจากภยัพบิติัโดยอาศัยชุมชนเปน็
ฐาน (Community  Based Disaster Risk 
Management ; CBDRM) ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จ านวน 540 คน(จ านวน 9 รุ่นๆ 60
 คน) 
บรูณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภยั (งบ
พฒันากลุ่มจังหวัด ป ี2565) 
 -กจิกรรมหลัก การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและสาธารณ
ภยัโดยการมส่ีวนร่วมแบบบรูณาการกลุ่ม
ภาคเหนอืตอนบน 2
 -กจิกรรมย่อย เตรียมความพร้อมรับมอืภยั
พบิติักลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2
 -กจิกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมและ
ขับเคล่ือนศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ในระดับ
จังหวัดอ าเภอ และทอ้งถิ่น เพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาหมอกควันไฟปา่อย่างยั่งยืน

จ านวน 1,600 คน

จ านวน 540 คน (จ านวน 9 รุ่นๆ 60
 คน) 

                  -

 1,000,000

1,460,000

2,453,200

(ต.ค.2564-ก.ย.2565)

(ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ในพื้นที่จังหวดัเชียงราย

ในพื้นที่จังหวดัเชียงราย

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าโขง(ต่อเนื่อง
เขื่อนเดิม ป ี61 เหนือน้ า)
ความยาว 500 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 65,000,000                       2565-2567 บา้นแจมปอ๋ง หมู่ที่ 5 ต าบลหล่ายงาว 
อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย

2 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าโขง(ต่อเนื่อง
เขื่อนเดิม ป ี63 ทา้ยน้ า)
ความยาว 650 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 110,000,000                     2565-2567 บา้นหว้ยลึก ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวยีงแก่น
 จังหวดัเชียงราย

3 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าโขง พร้อม
ปรับปรุงภมูิทศัน์ความยาว 1,000 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง และปรับปรุงภมูิ
ทศัน์

155,000,000                     2565-2567 บา้นหว้ยเม็ง หมู่ที่ 6 ต าบลเวยีง อ าเภอ
เชียงของ จังหวดัเชียงราย

4 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ างาวความยาว 
3,600 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 155,000,000                     2565-2567 หมู่ที่ 1 บา้นหลู้ หมู่ที่ 3 บา้นม่วง ต าบล
ม่วงยาย และหมู่ที่ 1 บา้นหล่ายงาว หมู่ที่ 3
 บา้นทุ่งทราย หมู่ที่ 4 บา้นทา่ข้าม ต าบลห
ล่ายงาว อ าเภอเวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย

5 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าลาว ความยาว 
1,350 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 70,000,000                       2565-2567 หมู่ที่ 4 บา้นด้าย หมู่ที่ 7 บา้นด้ายกู่แก้ว
หมู่ที่ 11 บา้นหนองหล่ม ต าบลเวยีงชัย 
อ าเภอเวยีงชัย จังหวดัเชียงราย

6 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าอิง ความยาว 
1,250 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 70,000,000                       2565-2567 หมู่ที่ 14 บา้นพระเกิด ต าบลเวยีง อ าเภอ
เทงิ จังหวดัเชียงราย

7 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าลาว ความยาว 
800 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 40,000,000                       2565-2567 หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 9 ต าบลธารทอง 
อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

8 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าค า ความยาว 
1,890 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 105,000,000                     2565-2567 หมู่ที่ 1 บา้นม่วงหมูสี หมู่ที่ 9 บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น ต าบลจันจวา้ และหมู่ที่ 13 บา้นม่วง
ค าใหม่ ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวดั
เชียงราย

9 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าตาก ความยาว 
1,000 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 40,000,000                       2565-2567 บา้นสันสลีก หมู่ที่ 1 ถึงบา้นหนองสองหอ้ง
 หมู่ที่ 2 ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวดัเชียงราย

10 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ ากก พร้อม
ปรับปรุงภมูิทศัน์ความยาว 900 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง และปรับปรุงภมูิ
ทศัน์

50,000,000                       2565-2567 หมู่ที่ 6 บา้นทรายทองหมู่ที่ 7 บา้นทา่กอบง
 ต าบลปงน้อย อ าเภอดอยหลวง จังหวดั
เชียงราย

11 เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าอิง ความยาว 
500 เมตร

เขื่อนปอ้งกันตล่ิง 25,000,000                       2565-2567 หมู่ที่ 7 ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ 
จังหวดัเชียงราย

12 พฒันาพื้นที่และปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
ศูนย์ราชการ จังหวดัเชียงราย

พฒันาพื้นที่และปรับปรุงภมูิทศัน์                      210,000,000 2565-2567  ริมน้ ากก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดั
เชียงราย

13 พฒันาพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานถ้ า
หลวง - ขุนน้ านางนอน

พฒันาพื้นที่                      180,000,000 2565-2567 ต าบลโปง่ผา อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย

14 พฒันาพื้นที่ถ้ าปลาและตลาดน้ าโปง่งาม 
6 ชนเผ่า

พฒันาพื้นที่                        80,000,000 2565-2567 ต าบลโปง่งาม อ าเภอแม่สาย จังหวดั
เชียงราย

  



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1 โครงการส่งเสริมชุมชนในการเพาะเหด็ปา่
เพื่อลดปญัหาหมอกควนัและไฟปา่เพื่อ
สร้างรายได้

จัดฝึกอบรมส่งเสริมชุมชนในการ
เพาะเหด็ปา่เพื่อลดปญัหาหมอกควนั
ไฟปา่ จ านวน 15 รุ่น ๆ ละ50 คน 
รวม 750 คน

                             
855,000 
 (งบกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2)

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565จ.เชียงราย

2 โครงการปอ้งกันแก้ไขปญัหาหมอกควนั
และไฟปา่ในพื้นที่กลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2

 -กิจกรรมอบรมสร้างเครือข่ายบา้น
 วดั โรงเรียน ในชุมชนพื้นที่เส่ียงต่อ
การเกิดหมอกควนั จ านวน 10 รุ่น ๆ
 ละ 50คน รวม 500 คน
 -กิจกรรมฝึกอบรมสร้างแนวปอ้งกัน
ไฟปา่ด้วยปา่เปยีก เพื่อการควบคุม
ไฟปา่ จ านวน 10 รุ่น ๆละ 50 คน 
รวม 500 คน

                           
1,213,570
 (งบกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 2)

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565จ.เชียงราย

3 โครงการเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน อปท.เข้าร่วมการประเมินเมือง
ส่ิงแวดล้อมย่ังยืนอย่างน้อย 3 แห่ง

                               
28,000
 (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม)

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 อปท.ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

4 โครงการพฒันาเครือข่ายอาสาสมัคร
พทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมหมู่บา้น(ทสม)จังหวดัเชียงราย

สนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 
ทั้ง 18 อ าเภอ

                               
125,000
  (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม)

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 เครือข่าย ทสม. 18 อ าเภอ

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชยีงรำย
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย 
ทสม. ในการจัดการปญัหาไฟปา่และ
หมอกควนั

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย ทสม.และภาคี
เครือข่ายและชุมชน ในการบริหาร
จัดการไฟปา่และลดหมอกควนั 
จ านวน 6 แหง่

                        500,000/
แหง่
  (กองทนุส่ิงแวดล้อม)

มี.ค.2564 - ส.ค.2565 1.ต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงปา่เปา้
2.ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น
3.ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
4.ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
5.ต.แม่เย็น อ.พาน
6.ต.ศรีถ้อย อแม่สรวย

6 โครงการแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควนั
จังหวดัเชียงราย

ประสานงานเครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ในการ
ปอ้งกันแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอก
ควนั

                               
250,000
  (ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 พื้นที่จังหวดัเชียงราย รวม 18 อ าเภอ



ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1 การยกระดับศักยภาพบุคลากร 
สินค้า บริการ และการ 1.1กิจกรรมการพฒันากิจกรรมทอ่งเที่ยว

ชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบและศักยภาพ
บคุลากรเครือข่ายทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
จังหวดัเชียงรายเพื่อความยั่งยืน
1.2กิจกรรมหลัก การอนุรักษแ์ละสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีศิลปะการ วถิีชีวติใน
ทอ้งถิ่นจังหวดัเชียงราย
กิจกรรมย่อย:กิจกรรมเปดิการทอ่งเที่ยว
ข่วงพญาเม็งราย -วดัฝ่ังหมิ่นเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใหม่ในป ี2565

ชุมชนและและผู้ประกอบการด้าน
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว
ภายในจังหวดั

                          1,200,000

                             
300,000

ตุลาคม2564-เมษายน
2565

ตุลาคม2564-เมษายน
2565

พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย

พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย

2 โครงการบรูณาการการทอ่งเที่ยวกลุ่ม
จังหวดัภาคเหนือตอนบน 2

2.1 กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมทอ่งเที่ยว
ผ่านส่ือภาพยนต์ 4 จังหวดัล้านนา
ตะวนัออก เชื่อมโยงอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป 
ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว
ภายในจังหวดั

                         1,000,000 เมษายน-กันยายน 2565 พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
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ล ำดับที่ โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

สถำนที่
ด ำเนินกำร

1 โครงการร้านอาหารวตัถุดิบปลอดภยั 
เลือกใช้สินค้า Q

30 ร้าน                              46,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 จังหวดัเชียงราย

2 โครงการวง่เสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

3 โครงการ                            196,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 ต.เทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง
โรงเรียน ตชด.12 แหง่ (เมืองเชียงของ แม่
ฟา้หลวง แม่สรวย)

3 กองทนุหมุนเวยีนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก) (ค่าใช้จ่าย
จัดประชุมและติดตามลูกหนี้กองทนุ)

50 ราย                            270,840 ต.ค.64 - ก.ย.65 ทกุอ าเภอจังหวดัเชียงราย

1 งานวางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน้ าชุมชนทวี
รัตน์ ซอย 11 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง 
จ.เชียงราย

ขยายเขตทอ่ประปา จ านวน 
ประมาณ 40 ครัวเรือน

                            
1,281,000
                (เงินอุดหนุน
รัฐบาล)

45 วนั ชุมชนทวรัีตน์ซอย 11 เขตเทศบาลนคร
เชียงราย

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย




