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รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (ระหว่างตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง 
มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
    "ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข" 

ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
    - เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
    - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ  
    - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
    - เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวเขตชายแดน  
    - เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ  
    - สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
   ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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ง. การวางแผน 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี            
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง 

0 0 67 103,200,000 102 680,823,600 289 1,166,090,135 216 1,405,725,202 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

13 11,850,000 69 33,640,000 68 178,856,632 68 88,096,500 93 198,939,320 

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

26 48,289,228 47 56,461,442 43 37,523,500 45 74,474,426 67 139,423,450 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

16 6,800,000 37 65,529,000 33 17,061,500 43 199,278,200 57 91,720,270.87 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

4 840,000 28 13,240,000 46 78,496,000 166 126,152,300 94 1,734,401,900 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร 

25 11,310,000 20 10,040,000 28 21,017,900 27 22,654,000 28 90,250,000 

รวม 84 79,089,228 268 282,110,442 320 1,013,779,132 638 1,676,745,561 555 3,660,460,142.87 

จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 247 โครงการ งบประมาณ 241,356,974 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 61 63,223,000 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 59 69,341,224 
การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 34 52,278,550 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 21 20,614,800 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 54 27,999,400 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 18 7,900,000 

รวม 247 241,356,974 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

วันท้องถิ่นไทย 20,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดงานวันท้องถิ่น
ไทยและน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 
ที่ทรงโปรดเกล้าจัดให้มี
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

2. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพ
ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

750,000.00 สำนักงาน
เลขานุการ, 
สำนักกิจการ
สภา 

เพื่ออบรมและศึกษาดู
งานแก่ ส.อบจ.ชร. 
ผู้บริหาร อบจ.ชร. และ
ข้าราชการ อบจ.ชร.ให้
ได้รับความรู้ในการ
บริหารจัดการเพือ่มา
ปรับใช้กับการบริหาร
ภายในองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

3. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

559,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์ 
และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและบูรณา
การร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 

อบรมจำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

4. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

โครงการศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic 
Center) 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์ 
และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

1.เพื่อให้เป็นศูนย์
ประสานระหวา่งส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงราย 
ภาคประชาชน และ
ภาคองค์กรเอกชน 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที ทันต่อ
เหตุการณ์ 

อบรมจำนวน 1 
ครั้ง/ปี 
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5. การพัฒนาด้าน

การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ
การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

260,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา  
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางและ
ขั้นตอนในการประสาน
แผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของการจัดทำแผนใน
แต่ละระดับ และ
รวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
มาจัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชน  

ดำเนินการจัด
อบรมจำนวน 2 
รุ่น ๆ ละ 2 วัน 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

200,000.00 สำนัก/กอง
คลัง 

- เพื่อจัดอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการน้ำมันกา๊ซ
ปิโตรเลียมสำหรับรถยนต ์
ยาสูบและโรงแรม ได้
เข้าใจถึงระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติในการชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม
บำรุง อบจ.เชียงราย- 
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประกอบการใน
การชำระภาษ ีที่มีการ
ชำระภาษีอยา่งสม่ำเสมอ  

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

7. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

อบรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน (Quality of 
work life) 

100,000.00 สำนัก/กอง
การเจ้าหนา้ที ่

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
2.เพื่อเป็นการเสริม 
สร้างขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้มีความสุขในองค์กร 3.
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ในการปฏิบัติงานและ
เตรียมอาคารสถานที่
ทำงานที่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมเมื่อ
เกิดภัยพิบัติตา่งๆ  

1.เป้าหมายเชิง
ปริมาณจัดฝึกอบรม
ให้แก่ผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ประจำ และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 250 คน 
จำนวน 2 กจิกรรม  
2.เป้าหมายเชิง
คุณภาพ ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
8. การพัฒนาด้าน

การเมืองการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การ

600,000.00 สำนัก/กอง
การเจ้าหนา้ที ่

1.เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้ ทักษะและมี

1.เป้าหมายเชิง
ปริมาณจัดฝึกอบรม 
ให้แก่ผู้บริหาร 
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ปกครองและการ
บริหาร 

บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ที่กฎหมาย
กำหนดเกิดประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผล  
2.เพื่อให้บุคลากรได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การ
ทำงานกับหนว่ยงานอื่น  

ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ประจำและพนักงาน 
จ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จำนวน 
100 คน หรือ
จำนวน 2 ครั้ง/ปี  
2.เป้าหมายเชิง
คุณภาพระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

9. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

เพิ่มศักยภาพความรู ้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมือง
รวม จ.เชียงราย 

200,000.00 สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ อปท. ทกุแห่งใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามบท 
บัญญัติที่กำหนดไว้ใน 
พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 
2518 กฎกระทรวงและ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถแก้ไขปัญหาและ
นำไปปฏิบัติได้อยา่ง
ถูกต้อง 

อบรมจำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

10. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เชื่อม 
โยงกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวิถี
การปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตย 

300,000.00 สำนักงาน
เลขานุการ, 
สำนักกิจการ
สภา 

เพื่อจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำ
ท้องถิ่น ประชาชนในเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 
และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น และนำมาปรับใช้
ในการพัฒนาชุมชนเพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนวิสยัทัศน์
แนวคิดที่กวา้งไกล ทัน
ต่อเหตุการณ์ เพื่อให้มี
ความ รู้ความเขา้ใจใน
การมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนา
ท้องถิ่นนำไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองด้วย
พฤติกรรมที่เหมาะสม
ตามระบอบประชาธิป 
ไตย ผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็น ร่วมมือ 
และร่วมเสนอแนะและ
เพื่อพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถิ่น
ตามหลักประชาธิปไตย 

ดำเนินการ
ฝึกอบรม จำนวน 
1 ครั้ง/ปี 

 
11. การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

200,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ 

จัดฝึกอบรม 
จำนวน 4 ครั้ง 
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สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ความเข้าใจในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
สามารถนำความรู้ไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจแก่
ชุมชนและครอบครัวได้  

12. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

อบรมพัฒนาศักย 
ภาพเครือข่ายองค์กร
ปกรองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อการใช้งาน
ระบบปฏิบัตกิาร ศูนย์
บริหารจัดการนำ้
จังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

620,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน
ผู้สนใจมีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบภูมิ
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่นำ้
ระดับจังหวัด และ
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลจัดทำข้อมูล
พื้นฐานด้านแหล่งน้ำใน
พื้นที่ของตนเอง 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้
วางแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างเป็นระบบ 

จัดอบรม จำนวน 
1 ครั้ง 

13. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

100,000.00 สำนัก/กอง
การเจ้าหนา้ที ่

1.เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  
2.เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่เป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ประพฤติปฏบิัติตนเป็นที่
ประจักษ์ของบุคลากร 

1.เป้าหมายเชิง
ปริมาณ ฝึกอบรม
ให้แก่ผู้บริหาร
ข้าราชการ จ้าง
ประจำ และ
พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
จำนวน 200 คน 
และ จัดกจิกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เป็น
ต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ในการ ประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็นที่
ประจักษ ์ของ
บุคลากร จำนวน 2 
กิจกรรม  
2.เป้าหมายเชิง
คุณภาพ ระดับ
ความพึงพอใจ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
14. การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

อบจ.สัญจร โดยศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

616,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้าง 
องค์ความรู้ให้แก่

จัดงานเวที อบจ.
สัญจร จำนวน 
18 ครั้ง - โดยมี
ประชาชนในพื้นที่ 
18 อำเภอๆ ละ 
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วิชาการและ
แผนงาน 

ประชาชน เพื่อรว่มกัน
พัฒนาท้องถิ่น  
2.เพื่อเป็นการสร้างช่อง
ทางการรับรู้และช่อง 
ทางการประสานงาน
ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิด
โอกาสใหป้ระชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  
3.เพื่อดำเนินการจัด
ประชุม หารือ และรับ
ฟังปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชน  

200 คน โดย
คัดเลือกจากทุก
ภาคส่วน เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กร
ทางสังคม 
รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม
จัดตั้งต่าง ๆ 

15. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

อบรมให้ความรู้การ
ติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อเช่ือมโยงระบบ
สารสนเทศ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( e-Plan - 
eMENSCR ) 

75,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ หลักการติดตาม
และประเมินผล การ
บันทึกข้อมูลในระบบ
การจัดการระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan - eMENSCR) 
และใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน  

จัดอบรม จำนวน 1 
ครั้ง - บุคลากรของ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและ
คณะกรรมการ
ติดตาม และ
ประเมินผลแผน 
พัฒนา อบจ.
เชียงราย จำนวน 
120 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมจำนวนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 

16. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

เสริมสร้างมาตรการ
ป้องกันการทุจริต
ด้านพัสด ุ

100,000.00 สำนัก/กองพัสดุ
และทรัพย์สิน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบั พ.ร.บ.อบจ. 
พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ,พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ,ระเบียบ
กระทรวงการ 
คลังฯ ,การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร และบทบาท
หน้าที่ประชาคมในการ
เข้าเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 
 
  

จำนวน 1 รุ่น/ปี 
จำนวน 200 คน 

 
17. การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (ช้ัน 5) 

3,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1. เพื่อปรับปรุงอาคาร
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย     
(ช้ัน 5)  
2. เพื่อรองรับการปฏิบัติ 
งานตามภารกิจต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายให้ได้ 

ประกอบด้วยงาน
ปรับปรุงอาคาร
สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (ช้ัน 5) 
เพื่อเป็นห้องทำงาน 
ห้องบริการ
ประชาชน และ
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อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติ 

งานตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยปรับปรุงพื้นผนัง 
เพดานและก่อสร้าง
ต่อเติม 

18. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

100,000.00 สำนัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

1.เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิ 
บาลในการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  
2.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่เป็นต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตน  
เป็นที่ประจักษ์ของ
บุคลากร 

1.เป้าหมายเชิง
ปริมาณจัดฝึกอบรม 
ให้แกผู่้บริหาร 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 150 คน  
2.เป้าหมายเชิง
คุณภาพระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

19. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

อบรมอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลก 

41,900.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข,  
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

1.เพื่อให้เครือข่ายเยาวชน 
กลุ่มจำหน่ายสินค้าและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ตระหนัก มีความรู้เรื่อง
ปัญหาขยะมูลฝอย และ
การจัดการขยะมูลฝอย 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง  
2. เพื่อให้ปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2021 
(Chiangrai ASEAN 
Flower Festival 2021) 
มีปริมาณลดลง จากปี 
2020  
3. เพื่อให้ได้ขยะท่ีคัดแยก
ได้จากงานฯ ในปริมาณท่ี
เพียงพอและมีคุณภาพ
สามารถนำไป 
ใช้ประโยชน์ได้ 

1. เยาวชน จำนวน 
50 คน  
2.ผู้จำหน่ายสินค้าใน
งานฯ จำนวน 200 
คน 3. นักท่องเที่ยว
ที่เข้าชมงาน  
4. ปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ้นจากการจัด
งานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 
2021 (Chiangrai 
ASEAN Flower 
Festival 2021) มี
ปริมาณลดลงจากปี 
2020 ร้อยละ 30  
5.ขยะท่ีคัดแยกได้
จากงานฯ ประเภท
เผาไหม้ได้มีปริมาณ
เพียงพอและคุณภาพ
ทีส่ามารถนำไปใช้
ผลิตเช้ือ เพลิงจาก
ขยะได้  
6.ขยะประเภท อื่นๆ 
มีการคัดแยกแล้ว
สามารถไปใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

20. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

อบรมเครือข่าย การ
จัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพเครื่องผลิตเช้ือ 
เพลิงขยะ (Refuse 
Derived Fuel : 
RDF) 

99,500.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข,  
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย กับองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด
เชียงราย  

1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 150 แห่ง  
2. องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในพื้นที่
จังหวัดเขียงราย 
จำนวน 150 แห่ง  
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2. เพื่อลดปริมาณขยะ 
ประเภท ที่เผาไหม้ได้ 
ออกจากระบบ การ
กำจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย  
3. เพื่อลดปริมาณขยะ 
ประเภท ที่เผาไหม้ได้ 
ออกจากระบบ การ
กำจัดขยะขององค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

3. มีการผลิตขยะ
เช้ือเพลิง อย่างน้อย
อาทิตย์ 2 ครั้งๆ ละ 
2,000 กิโลกรัม  
4. ขยะเชื้อเพลิงที่
ผลิตได้ สามารถ
จำหน่ายได้ (ราคา
ตามท้องตลาด)  
5. มีกลุ่ม/องค์กร 
เข้ามาเรียนรู้ เร่ือง
การจัดการขยะ 
และพลังงาน
ทางเลือก อยา่งน้อย 
20 ครั้ง/ปี  
6. มีนวัตกรรมใหม่ 
ที่เกิดจาก นำผลิต
จากเครื่องผลิตขยะ
เช้ือเพลิง (Refuse 
Derived Fuel : 
RDF) ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 
1 นวัตกรรม/ป ี

21. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
เครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน จังหวัด
เชียงราย 

108,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อสืบสาน รกัษา 
ต่อยอดกจิกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและศาสตร์
พระราชา ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
2. เพื่อร่วมสร้าง และ
พัฒนาศักยภาพของ
องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ภาคเครือข่าย
อื่นๆ ด้านการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย  
3. เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
ที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่นั้นๆ และพื้นที่
ใกล้เคียง 

1. สมาชิกศูนย์
เรียนรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน ที่มีอยู่เดิม 
จำนวน 18 แห่งๆ 
ละ 10 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 180 
คน  
2. สมาชิกศูนย์
เรียนรู้ ด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน ที่จัดตั้งใหม่ 
จำนวน 18 แห่งๆ 
ละ 10 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้น 180 
คน" 

22. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

โรงเรียนปลอดฝุ่น 200,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อให้มีโรงเรียน
ปลอดฝุ่น ต้นแบบใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย  
2. เพื่อให้โรงเรียนปลอด
ฝุ่นต้นแบบ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เร่ืองกระบวนการ
จัดองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
พิษภัย การบริหาร
จัดการ และเครื่องไม้

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
1. โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จำนวน 2 
คน  
2. โรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 18 
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เครื่องมือเกี่ยวกับการ
จัดการปัญหาฝุ่นละออง 

แห่ง ๆ ละ 2 คน 
รวม 36 คน  
3. โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 

1 จำนวน 20 
แห่งๆ ละ 2 คน 
รวม 40 คน  
4. โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 

2 จำนวน 20 
แห่งๆ ละ 2 คน 
รวม 40 คน  
5. โรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม 
ศึกษาเชียงราย เขต 
3 จำนวน 20 
แห่งๆ ละ 2 คน 
รวม 40 คน 

23. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองน้ำ
วังซาง ม.3 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่กวา้ง 
28.00 ม. ยาว 
130.00 ม. ลึก 
3.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 28.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. 
ลึก 5.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่
น้อยกว่า 
7,875.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
1,305.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
9,180.00 ลบ.ม. 

 
24. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองป่าสกั
และ ลำเหมืองส่งน้ำ  
ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง 
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.10 ต.บ้านดู่  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

ช่วงที่1สภาพเดิม
โดยเฉลี่ยกว้าง4ม.ย
940ม.ล0.8ม.ขุด
ลอกใหม่กว้าง5ม.ย
940ม ล2ม.หรือดิน
ขุดไม่น้อยกวา่
6,200ลบ.ม.ช่วงที่
2สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกวา้ง16ม.    
ย80ม. ล1.2ม.ขุด
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ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง20ม.     
ย80ม. ล2.5ม.หรือ
ดินขุดไม่น้อยกวา่
2,200ลบ.ม.ช่วงที่
3สภาพเดิมเฉลี่ย
กว้าง22ม. ย80ม.ล
1.2ม.ขุดลอกใหม่
เฉลี่ย ก25ม. ย80
ม. ล2.5ม.หรือดิน
ขุดไม่น้อยกวา่
2,600ลบ.ม.ช่วงที่
4สภาพเดิมเฉลี่ย   
ก6ม. ย100ม.        
ล1.2ม.ขุดลอกใหม่
เฉลี่ยกวา้ง10ม.    
ย100ม. ล2.5ม.
หรือดินขุดไม่น้อย
กว่า1,400ลบ.ม.
รวมดินขุดทั้งหมดไม่
น้อยกว่า12,400
ลบ.ม.(รวมค่าขน
ย้าย)  

25. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด ลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ 
ม.3 เขตเทศบาล
นครเชียงราย  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.1 ต.ท่าสาย  
อ.เมืองเชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่กวา้ง 
12.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม.  
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
2,010.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 940.00 
ลบ.ม. รวมปริมาตร
ดินขุด ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.  

 
26. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน 
ระบบเปิด หนองแสะ 
ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชยั 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.8 ต.สันทราย  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดพื้นท่ีโดยเฉลี่ย
3-2-40 ไร่ (5,760 
.00ตร.ม.) ลึก1.75 
ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
9,300.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดอื 1บ่อ 
ปริมาตร ดินขดุไม่นอ้ย
กว่า600.00 ลบ.ม. 
รวมปรมิาตรดินขดุ 
ทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 
9,900.00 ลบ.ม. 

27. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บ
น้ำห้วยงูเหลือม  

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  

ขนาดพื้นที่โดยเฉลีย่ 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) 
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และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ม.10 ต.ดอยลาน  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ รว่มกับ 
ม.29 ต. ห้วยสัก  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

กองประปา 2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,500.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
10,100.00 ลบ.ม. 

28. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกคลองแม่สะ
กึ๋น ช่วงระหว่าง  
ม.10 ต.ห้วยสกั  
อ.เมืองเชียงราย - 
ม.1 ต.ดอนศิลา  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่ 
กว้าง 19.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 3.40 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 19.00 
ม. ยาว 2,000.00 
ม. ลึก 4.30 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่
12,950.00 ลบ.ม.  

29. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บ
น้ำดอยพระบาท   
ม.7 ต.บ้านดู่        
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่กวา้ง 
50.00 ม. ยาว 
90.00 ม. ลึก 
3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
7,100.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
2,690.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 
9,790.00 ลบ.ม. 

 
30. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองน้ำหลง 
ม.15 ต.ป่าอ้อดอนชยั 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.12 ต.บัวสลี  
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมพื้นที่โดย
เฉลี่ย 8-3-50 ไร่ 
(14,200.00 ตร.
ม.) ลึก 2.50 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีพื้นที่
โดยเฉลี่ย 8-3-50 
ไร่ (14,200.00 
ตร.ม.) ลึก 3.30 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่
10,800.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) 

31. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ขุดลอกลำหว้ยร่อง
ขุ่น ช่วงระหว่าง  
ม.5 ต.ดอยลาน  

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 10.00 ม.  
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และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6 ต.เชียงเค่ียน  
อ.เทิง จ.เชียงราย 

กองประปา ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 10.00 
ม. ยาว 2,000.00 
ม. ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่
12,950.00 ลบ.ม. 

32. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองป่าไคร้ 
ม.14 ต.บ้านดู่  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ต.ริมกก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมพื้นที่โดย
เฉลี่ย 8-3-00 ไร่ 
(14,000.00 ตร.
ม.) ลึก 1.50 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีพื้นที่
โดยเฉลี่ย 8-3-00 
ไร่ (14,000.00 
ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 
12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) 

33. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน้ำ
ห้วยฮ้อม ม.10  
ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ รว่มกับ 
ม.5 ต.เวียงชัย  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดพื้นที่โดย
เฉลี่ย 4-0-00 ไร่ 
(6,400.00 ตร.
ม.) ลึก 1.50 ม. 
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 
8,900.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 
900.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมด ไม่น้อย
กว่า 9,800.00 
ลบ.ม. 

 
34. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองน้ำ
สาธารณะ แม่ลาว
หลง ม.2 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.5 ต.เวียงชัย  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดพื้นที่โดยเฉลีย่ 
4-0-00 ไร่ 
(6,400.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.60 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,200.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 
600.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,800.00  
ลบ.ม. 
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35. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองป่าสกั 
ม.7 ต.ธารทอง  
อ.พาน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.14 ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 20.00ม. ยาว 
800.00 ม. ลึก 
2.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่
น้อยกว่า 
12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) 

36. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 10.00 ม. 
ยาว 2,200.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 10.00 
ม. ยาว 2,200.00 
ม. ลึก 2.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 
12,950.00 ลบ.ม. 

37. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนอง
สาธารณประโยชน์ 
ม.6 ต.ป่าซาง  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ รว่มกับ 
ม.6 ต.ศรีค้ำ  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดพื้นที่โดย
เฉลี่ย 1-2-25 ไร่ 
(2,500.00 ตร.
ม.) ลึก 3.50 ม. 
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 
7,000.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
2,630.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,630.00 ลบ.ม. 

38. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนอง
สาธารณประโยชน์ 
ม.10 ต.ป่าซาง  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ รว่มกับ 
ม.6 ต.ศรีค้ำ  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดพื้นที่โดยเฉลีย่ 
2-1-30 ไร่ 
(3,720.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,400.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
1,100.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
10,500.00 ลบ.ม. 
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39. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกอ่างเก็บนำ้
พนัง ม.3 ต.สันทราย 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.4 ต.จอมสวรรค์  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย 

สภาพเดิมพื้นที่โดย
เฉลี่ย 3-1-75 ไร่ 
(5,500.00 ตร.ม.) 
ลึก - ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 
3-1-75 ไร่ 
(5,500.00 ตร.ม.) 
ลึก 2.10 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
10,500.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) 

40. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ม.12 
ต.แม่คำ อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ำและการ
พังทลายของตลิ่งลำน้ำ 

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 

41. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บ
น้ำห้วยบง ม.4  
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.5 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 35.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,120.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
420.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,540.00 ลบ.ม. 

42. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู เช่ือมระหวา่ง 
ม.8 ต.ป่าแดด - ม.2 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากนำ้กัดเซาะ  
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย  
3.เพื่อให้การระบายน้ำ
เป็นไปอย่างสะดวก 

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.30ม. ลึก 0.30ม. 
ยาว 250.00 ม. 

 
43. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองอ้อ 
ม.4 ต.ศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 
ต.สถาน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่กวา้ง 
25.00 ม. ยาว 
140.00 ม. ลึก 
3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
8,395.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
875.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด  

44. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ขุดลอกลำหว้ยเกีย๋ง 
ช่วงระหว่าง ม.1  
ต.เวียง - ม.9  

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
2,620.00 ม. ลึก 
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และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 

กองประปา 1.20 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
2,620.00 ม. ลึก 
2.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่
น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม. 

45. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกร่องแหย่ง
ตอนบน ช่วงระหว่าง 
ม.9 ต.โยนก อ.เชียง
แสน - ม.8 ต.ท่าขา้ว 
เปลือก อ.แมจ่ัน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 13.50 ม. 
ยาว 1,025.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 13.50 ม. 
ยาว 1,025.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม. 

46. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำหว้ยร่อง
ขุ่น ช่วงระหว่าง  
ม.10 ต.แม่เงิน –  
ม.2 ต.บ้านแซว  
อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,410.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 12.00 
ม. ยาว 1,410.00 
ม. ลึก 3.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด 

47. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

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

2,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้ง
ป ี

ขนาดกวา้ง 1.00 
ม. ความยาวรวม 
620.00 ม.  
ลึก 1.00 ม. 

48. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกร่องสว่าน 
ช่วงระหว่าง ม.1  
ต.ง้ิว อ.เทิง - ม.2 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,580.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 12.00 
ม. ยาว 1,580.00 
ม.  
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่
น้อยกว่า 

10,140.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)  

49. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บ
น้ำทุ่งโห้ง ม.5  
ต.เวียง อ.เทิง  

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 67.00 ม. 
ยาว 67.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
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จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.2 ต.สันทรายงาม 
อ.เทิง จ.เชียงราย 

2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

น้อยกว่า 
7,800.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
1,530.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,330.00 ลบ.ม.  

50. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำน้ำหงาว 
ช่วงระหว่าง ม.3  
ต.หงาว - ม.23  
ต.เวียง อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมพื้นที่
รวมโดยเฉลี่ย 5-
0-00 ไร่ 
(8,000.00 ตร.
ม.) ลึก 1.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มี
พื้นที่รวมโดยเฉลีย่ 
5-0-00 ไร่ 
(8,000.00 ตร.
ม.) ลึก 3.40 ม. 
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่  

51. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.22 ต.ตับเต่า  
อ.เทิง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.14 ต.หงาว  
อ.เทิง จ.เชียงราย  

800,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

ขนาดสันฝายกว้าง 
15.00 ม.  
สูง 2.00 ม. 

 
52. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกร่องคัวะ ชว่ง
ระหว่าง ม.5  
ต.สันทรายงาม  
อ.เทิง - ม.8 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย 
แล้งและอุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 20.00 ม.  
ยาว 580.00 ม.  
ลึก 2.00 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 20.00 
ม. ยาว 580.00 ม.  
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
12,060.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) 

53. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บนำ้
ห้วยหลู้ ม.1  
ต.ม่วงยาย อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.4 ต.ท่าข้าม  
อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 45.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
8,930.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
420.00 ลบ.ม. 
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รวมปริมาตรดินขุด 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,350.00 ลบ.ม.  

54. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บนำ้
ห้วยลกึ ม.4  
ต.ม่วงยาย อ.เวียง
แก่น จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.5 ต.หล่ายงาว  
อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

0.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่กวา้ง 
35.00 ม. ยาว 
80.00 ม. ลึก 
4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
8,730.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 

บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
640.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,370.00 
ลบ.ม.  

55. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.3 ต.หล่ายงาว  
อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.3 
ต.ท่าข้าม อ.เวยีงแก่น 
จ.เชียงราย  

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อกักเก็บนำ้สำหรับใช้
ในการเกษตรและชะลอ
น้ำ 

ขนาดสันฝายกว้าง 
8.00 ม. สูง 1.50 

ม. 

56. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองช้าง
น้อย ม.1 ต.ศรีโพธิ์
เงิน อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.2 ต. โรงช้าง  
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมพื้นที่โดย
เฉลี่ย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.
ม.) ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มี
พื้นที่โดยเฉลี่ย 3-
0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.
ม.) ลึก 3.50 ม. 
หรือปริมาตรดิน
ขุด ไม่น้อยกว่า 
9,600.00 ลบ.ม. 
  

57. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหน้าฝายบา้น
วังอวน ม.6  
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.9 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมพื้นที่โดย
เฉลี่ย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.
ม.) ลึก 2.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มี
พื้นที่โดยเฉลี่ย 3-
0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.
ม.) ลึก 4.50 ม. 
หรือปริมาตรดิน
ขุด ไม่น้อยกว่า 
9,600.00 ลบ.ม.  
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58. การบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำเหมืองร่อง
มีด ช่วงระหวา่ง ม.6 ต.
ป่าแดด - ม.3  
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิม โดยเฉลี่ย
กว้าง 8.00 ม.  
ยาว 3,250.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ขุด
ลอกใหม่ ให้มีขนาด
เฉลี่ยกวา้ง 8.00 ม.  
ยาว 3,250.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.  

59. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองสลาบ  
ม.3 ต.ป่าแดด  
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.
3 ต.สันมะค่า  
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิม พื้นที่
โดยเฉลี่ย 3-0-00 
ไร่ (4,800.00 
ตร.ม.) ลึก 1.50 
ม. ขุดลอกใหม่ ให้
มีพื้นที่โดยเฉลี่ย 
3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.
ม.) ลึก 3.50 ม. 
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 
9,600.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)  

60. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
เปิด หนองจอแฮ้ง ม.
10 ต.ปงน้อย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.5 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 60.00 ม. 
ยาว 60.00 ม.  
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,305.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
510.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,815.00 ลบ.ม. 

61. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
เปิดหนองทราย ม.8 ต.
หนองป่าก่อ  
อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 60.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
8,800.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
850.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,650.00 ลบ.ม. 
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62. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำเหมืองร่อง 
ตาแมว ชว่งระหวา่ง ม.
5 ต.เวียงเหนือ –  
ม.9 ต.เมืองชุม  
อ.เวียงชัย   
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 11.50 ม. 
ยาว 1,245.00 ม. 
ลึก 1.10 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 11.50 ม. 
ยาว 1,245.00 ม.  
ลึก 2.10 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด ไม่
น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม. 

63. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองบวก
แฮด ม.1  
ต.เวียงชัย อ.เวยีงชัย 
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.5 ต.เวียงเหนือ  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 55.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
9,070.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
640.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,710.00 ลบ.ม. 

64. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.7 ต.ป่าซาง  
อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.15 ต.ทุ่งก่อ  
อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย  

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

ขนาดสันฝายกว้าง 
8.00 ม.สูง 1.50 
ม. 

65. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกร่องโป่ง ช่วง
ระหว่าง ม.15  
ต.ทุ่งก่อ - ม.4  
ต.ดงมหาวัน อ.เวยีง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยั 

สภาพเดิม โดยเฉลี่ย
กว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.  

66. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
เปิด หนองบัว ม.1     
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล  
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.9 ต.แม่ต๋ำ  
อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัแล้ง
และอุทกภัย  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่
กว้าง 40.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
7,200.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 
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บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
2,145.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,345.00 ลบ.ม.  

67. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองแสะ  
ม.1,2 ต.ยางฮอม  
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ   
ม.9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญา
เม็งราย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้งและอุทกภยั 

สภาพเดิมพื้นที่โดย
เฉลี่ย 9-1-40 ไร่ 
(14,960.00 ตร.
ม.) ลึก 0.80 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มีพื้นที่
โดยเฉลี่ย 9-1-40 
ไร่ (14,960.00 

ตร.ม.) ลึก 1.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด 
ไม่น้อยกวา่ 
10,900.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)  

 
68. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.11 ต.แม่ตำ๋  
อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.18 ต.ยางฮอม  
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้งและอุทกภยั  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดสันฝายกว้าง 
8.00 ม. สูง 1.50 ม. 

69. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำหว้ยฮ้อม 
ช่วงระหว่าง ม.1  
ต.แม่เปา - ม.10  
ต.เม็งราย อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้งและอุทกภยั 

สภาพเดิมโดยเฉลีย่
กว้าง 9.00 ม.  
ยาว 1,100.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 10.00 ม.  
ยาว 1,100.00 ม.  
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม. 

70. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ศึกษาการบรหิาร
จัดการน้ำ อำเภอดอย
หลวง จังหวัด
เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

1.เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการน้ำของอำเภอดอย
หลวง  
2.เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ำสะอาดสำหรับ
การอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

การศึกษาการ
บริหารจัดการนำ้ 
อำเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 1 เล่ม 

71. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

รวบรวมและขนย้าย
ขยะอันตราย 

750,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงรายตาม"
โครงการหมู่บ้านชุมชน
สดใส ประชารัฐสุขใจ

1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภทในจังหวัด
เชียงราย จำนวน 
143 แห่ง  
2. รวบรวมขยะ
อันตราย ได้มากกวา่ 
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ปลอดภัยจากขยะ
อันตราย"  
2. เพื่อนำขยะอันตราย 
ที่รวบรวมได้ไปกำจัด
อย่างถูกวิธ ี 
3. เพื่อส่งเสริมการ
ทำงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 

50,000 กิโลกรัม/ 
ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 
 

72. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน้ำ
ห้วยสละ ม.8  
ต.ม่วงยาย อ.เวยีงแก่น 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

1.เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
แล้งและอุทกภยั  
2.เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

ขนาดโดยเฉลีย่กวา้ง 
45.00 ม. ยาว 
90.00 ม. ลึก 

2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 
8,930.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 

บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 
420.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,350.00  
ลบ.ม. 

73. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้งและ
ปัญหาอุทกภยัอยา่งมี
ส่วนร่วม 

900,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

จัดฝึกอบรมเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการสร้าง
และดูแลรักษาฝายมี
ชีวิตที่เหมาะสมกบั
พื้นที่ 

พื้นที่ดำเนินการ 4 
อำเภอ 

74. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

240,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตอ่
ปัญหายาเสพติดและ
แนวทางในการปอ้งกัน
แก้ไขปัญหาดังกลา่ว
ให้แก่อาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย 

จำนวน 2 ครั้ง 
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75. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

100,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้
กีฬาเป็นสื่อและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมั่นคงและมี
ความสุข 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 30คน/
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

76. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมความร่วมมือใน
การดำเนินงานป้องกัน
และสร้างความ
ปลอดภัยจากการจมนำ้ 
หลักสูตร ครูสอน
ลอยตัวและว่ายน้ำเพือ่
เอาชีวิตรอด (Floating 
and Swimming 
Survival Instructor 
Training Course : 
F.S.S.I) 

400,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และ
เครือข่ายจิตอาสา ร่วม
ดำเนินงานป้องกันและ
สร้างความปลอดภยัจาก
การจมน้ำ สร้างทีม
เครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit 
Maker) ลดความสูญเสียใน
ชีวิตของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จากการจมน้ำ
ในทุกพื้นที่ของจังหวัด
เชียงราย 

จัดฝึกอบรม 
จำนวน 50 คน 

77. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ 
การกู้ภยัทางสูงกู้ภยัใน
ที่อับอากาศ 

545,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมมีความรู้พื้นฐานใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางสูงมีทักษะการใช้
อุปกรณ์กู้ภยัทางสูงและ
สามารถประยกุต์ใช้เชือก
และอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือและกูภ้ัยในที่สูง
ได้อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ  
2.เพื่อเตรียมบุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่ดา้นการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มอีงค์ความรู้
และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือและ
กู้ภัยที่สูง และกูภ้ัยในที่อับ
อากาศ สามารถสนับสนุน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  

จัดอบรม จำนวน 
1 ครั้ง 
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3.เพื่อลดความสูญเสีย 
ความเสียหายต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
เมื่อเกิดภัย 

78. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ด้านการกูภ้ัยทางน้ำ
และดำน้ำกู้ภยั 

706,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมได้รับความรู้เพิ่ม
ทักษะการกู้ภยัทางน้ำ    
การดำน้ำกู้ภยัและมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัย  
2.เพื่อเกิดเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
3.ลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

จัดอบรม จำนวน 
2 รุ่น 

 
79. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธ ิ
ภาพด้านการกูภ้ัย
อุบัติเหตุทางถนน 

467,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐาน 
ในการช่วยเหลอืผู้ประสบ
อุบัติเหตุ มีทักษะการใช้
อุปกรณ์กู้ภยั อบุัติเหตุบน
ท้องถนนและสามารถเขา้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกตอ้งถูกวธิีปลอดภัย
และสามารถรักษาชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนได้  
2.เพื่อเตรียมบุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่ดา้นการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัและทีม
ปฏิบัติการกู้ภยัให้มีองค์
ความรู้ มีความพร้อมเผชิญ
เหตุและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.เพื่อลดความสูญเสีย 
ความเสียหายต่อชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จัดฝึกอบรม จำนวน 
1 รุ่น 

80. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เพิ่มศักยภาพการเรียน 
รู้เครื่องมือและเครื่อง 
จักรกลด้านสาธารณภยั 

370,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้ เพิ่ม
ทักษะ ความชำนาญในการ
ใช้เครื่องมือและเครื่อง 
จักรกลด้านสาธารณภยัที่
ทันสมัย  
2.เพื่อให้เกิดเครือข่าย 
การประสานงานของ
เครือข่ายในพื้นที่ในการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

จัดฝึกอบรม จำนวน 
2 รุ่น 
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3.เพื่อลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

81. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้กับผู้สูงอาย ุ
จังหวัดเชียงราย 

3,500,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อให้ผู้สูงอาย ุมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง สิทธ ิ
สวัสดิการและกฎหมาย 
ของผู้สูงอายุ  
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมแีนว 
ทางในการดำรงชีวิตของ
ตนเองได้อย่างมีคุณภาพมี
ความมั่นคงในชีวิตและมี
คุณค่า  
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุที่ประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

ดำเนินการจัด
กิจกรรม/จัดประชุม 
อบรมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ ให้
ผู้สูงอายุที่มี
ภูมิลำเนาในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ไม่
น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 

 
82. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

พัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี และ
ครอบครัวจังหวัด
เชียงราย 

6,500,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสตรี และเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพสตรีไปสู่การเป็น
ผู้นำแบบมีส่วนรว่ม  
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว  
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

ดำเนินการจัด
ประชุม สัมมนา/
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรม แก่สตรีที่มี
ภูมิลำเนา ในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายใน
การเสริมสร้าง
ศักยภาพสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จำนวนไม่
น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 

83. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้กับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสจังหวัด
เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
และคุณค่าของคนพิการ 
รู้จักวิธกีารดูแลตนเอง
เบื้องต้นลดภาระการดูแล
ให้แก่สมาชิกในครอบครัว  
ไม่เป็นปัญหาของครอบครัว 
ชุมชนและสังคม  
2. เพื่อให้คนพิการมโีอกาส 
ได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะ 
สมมีรายได้นำมาเล้ียง
ตนเองและครอบครัว  
ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
3. เพื่อให้คนพิการเป็นที่
ยอมรับของสังคมในการอยู่
รวมกันอยา่งมีคุณค่ามุ่ง
แก้ไขปัญหา สร้างโอกาส 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

จัดกิจกรรม/จัดฝึก 
อบรมให้คนพิการ,
ผู้ด้อยโอกาส,ผู้ดูแล  
ผู้พิการ,อาสาสมัคร 
ดูแลคนพิการ,
องค์กรคนพิการ,
องค์กรอื่นๆ ที่
ดำเนินการเกี่ยวกับ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  
จำนวน 384 คน 
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84. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบความเดือดร้อน 
ทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย 

100,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1.เพื่อให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคมในจังหวัด
เชียงรายให้มีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้น  
2. เพื่อสร้างการมีส่วนรว่ม
ทุกภาคฝ่ายในการใหก้าร
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อย 
โอกาสและผู้ประสบความ
เดือดร้อนในจังหวัด
เชียงราย 

ผู้ด้อยโอกาสและ    
ผู้ประสบความ
เดือดร้อนทางสังคม 
จาก 18 อำเภอ ใน
จังหวัดเชียงราย  
ผ่านศูนย์ช่วยเหลอื
ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

85. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เสริมสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคง ของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย 

400,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย (อพม.)  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคง ของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย (อพม.)  
3. เพื่อให้ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมในพื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เขา้ถึง
บริการของรัฐอย่างทั่วถึง  
4. เพื่อสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนกัในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน 

จำนวน 1,035 คน 
(อำเภอละ 1 รุ่น 
รวม 9 รุ่น)  
1. ประชาชน 
อาสาสมัคร จำนวน 
450 คน (อำเภอ
ละ 50 คน)  
2. อพม. จำนวน 
450 คน (อำเภอ
ละ 50 คน)  
3. คณะผู้จัดอบรม/
คณะกรรมการ
ชมรม อพม./
วิทยากร/ผู้สังเกต 
การณ์ จำนวน 15 
คน/รุ่น 

86. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลัง 
งานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
สายทาง ชร.ถ.1-0097 
เช่ือมระหว่าง ม.14  
ต.เทอดไทย - ม.11 ต.
แม่ฟ้าหลวง  
อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

1,470,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อให้ประชาชนมีแสง
สว่างบนท้องถนนในการ
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน  
2.เพื่อผลิตไฟฟ้าจากดวง
อาทิตย์ได้อยา่งไม่จำกัด
และเป็นพลังงานสะอาด
ไม่มีมลภาวะ 

โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียว 
กัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสากิ่งเด่ียว 
(SA30W6-X1) 
และพุกเหล็ก ความ
ยาว 1.50 เมตร 
จำนวน 21 ชุด ชุด
ละ 70,000 บาท 

87. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน สายทาง 
ชร.ถ.1-0097 เช่ือม
ระหว่าง ม.2,5  
ต.แม่สลองใน – ม.12  

980,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

1.เพื่อให้ประชาชนมีแสง
สว่างบนท้องถนนในการ
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน  
2.เพื่อผลิตไฟฟ้าจากดวง
อาทิตย์ได้อยา่งไม่จำกัด
และเป็นพลังงานสะอาด
ไม่มีมลภาวะ 

โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียว 
กัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6.00 เมตร 
แบบเสากิ่งเด่ียว 
(SA30W6-X1) 
และพุกเหล็ก ความ
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ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

ยาว 1.50 เมตร 
จำนวน 14 ชุด ชุด
ละ 70,000 บาท 

88. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านการอนุรักษ์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

194,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า 
เพื่อบรรเทาปัญหา ความ
รุนแรงของไฟป่าและหมอก
ควัน  
2.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน
ได้แสดงพลังเห็นความ 
สำคัญของการหยุดเผาป่า 
และลดปัญหาการเกิด 
หมอกควัน 

จัดอบรม จำนวน 
1 รุน่ 

 
89. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยกลุ่มพัฒนา
สตรี 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และกลุ่มพัฒนาสตรีมี
สุขภาพพลานามยัที่ดีโดย
การเล่นกีฬาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทัศนคติวิถีชีวิตและ  
การพัฒนาสังคมร่วมกัน 
สร้างความรักสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น
ในเครือข่ายกลุ่มพัฒนาสตรี 
และกลุ่มพลังมวลชนใน
อำเภอ 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

90. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To be Number 
One) จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

450,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดในระดับ
ภาคเหนือ ระดับประเทศ 
เพื่อขยายเครือข่ายการ
ทำงาน เผยแพรอ่งค์ความรู้ 
ทัศนคติ ด้านการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เข้าร่วมงานมหกรรม
รวมพลสมาชิกทู
บีนัมเบอร์วันระดับ 
ประเทศ จำนวน  
1 ครั้ง 

91. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเป็นผู้นำรักสถาบัน
พิทักษ์ชุมชน 

442,800.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อให้ประชาชนและกลุ่ม
ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งในการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที ่
เกิดทักษะในการใช้อาวธุ 
การป้องกันตัว การรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น และเกิด
เครือข่ายความร่วมมอืด้าน
การข่าว การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

จัดฝึกอบรม จำนวน 
6 รุ่น 
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92. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมทักษะชีวิต
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
ในการแก้ไขปัญหา
สังคมภายในครอบครัว 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

1. เพื่อให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็ก
และเยาวชน ในด้านของการ
แก้ไขปัญหาสังคมโดยอาศัย
พื้นฐานของสัมพันธภาพใน
ครอบครัว  
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
และรอบครัว สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับนำไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต เพื่อให้คุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม  
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน   
มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
สามารถมีอนาคตที่ดีเป็น 
พลังของชาติรุ่นต่อไปที่จะ 
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายให้
เจริญก้าวหนา้ เป็นกำลัง
สำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาอนาคตของ
จังหวัดเชียงรายให้ดยีิ่งขึ้น
อย่างมีเสถียรภาพ 

จัดฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงาน เพื่อให้ความรู้
ด้านการส่งเสริม
ทักษะชีวิตใหแ้ก่เด็ก
และเยาวชน และ
ครอบครัว จำนวน
ไม่น้อยกวา่ 4 ครั้ง/
ปี 

93. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
หัตถกรรมและกลุ่ม
ผู้สูงอายุอำเภอเวียง
แก่น ม.5 ต.ปอ  
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

1,050,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง,  
กองโยธา,  
กองประปา 

เพื่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริม
หัตถกรรมงานฝีมือต่างๆ  
ของประชาชนตลอดจนกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถใน
งานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 16.00 ม.  
สูง 4.00 ม. 

94. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สร้างสังคมแห่งการ
อ่านและการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 

95,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคม
แห่งการอ่าน 

จำนวน 4 กจิกรรม/
ปี 

95. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ประชุมสัมมนาคณะ 
กรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
เชียงราย 

116,200.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงรายบูรณาการจัดทำ

จำนวน 1 ครั้งต่อ
ปี 
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แผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย 

96. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน ศึกษา ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการประเภทต่างๆ 
ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับ 
ประเทศ 

1,200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการเพื่อเขา้
แข่งขันในประเภทต่าง ๆ  
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหบ้รรลุตาม
จุดมุ่งหมายการจัดการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน 3 ครั้ง/ปี 

 
97. การพัฒนาการศึกษา

และการสาธารณสุข 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน ศึกษา 
ส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียน
ระดับอุดม ศึกษา 

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพิ่มศักยภาพนักเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียนใน
ระดับ อุดมศึกษา และ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
พร้อมในการศึกษาตอ่ 

จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

98. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน ศึกษา 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
สู่ความเป็นเลิศ 

700,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศตามศักยภาพในแต่ละ
โปรแกรมวิชาที่มีความ
สนใจได้ลงมือปฏิบัติและ
แสดงออกในกิจกรรมที่
ตนเองถนัด 

จำนวน 1 
โรงเรียน/ปี 

99. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ประกันคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

800,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติ การให้
นักเรียนระดับชั้น ป.3, 6 
และนักเรียนระดับชั้น ม.3, 
6 ให้มีความพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น 
และเพื่อให้โรงเรียนมีผล
ประเมินที่สูงขึ้น 

จำนวน 6 รุ่น/ป ี

100. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   
เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอก
สถานที่ 

360,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ จริงในการเปิด
โลกทัศน์ การเรียนรู้ และ
สามารถ นำความรู้ทีได้รับมา  
พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธ ิ ภาพ 

จำนวน 1 ครั้ง / 
ปี 

101. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
แข่งขันกีฬาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

1,200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งนักเรียนนักกีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศทุกระดับการ
แข่งขันสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้นักเรียนนักกีฬาได้แสดง 
ออกถึงความ สามารถอยา่ง
เต็มศักยภาพ 

จำนวน 4 ครั้ง/ปี 

102. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถาน ศึกษาจัด
สวัสดิการอาหารประจำ 
วันและอาหารเสริม
นักเรียนหลักสูตรความ
เป็นเลิศด้านกีฬา

6,750,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อจัดทำอาหารประจำวัน
และอาหารเสริมสำหรับ
นักเรียนโปรแกรมกีฬาอยา่ง
เพียงพอเหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกายและ
สุขภาพอนามัยที่ด ี

จำนวน 1 โรงเรียน 
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(รูปแบบนักเรียนอยู่
ประจำ) 

103. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวัน 

1,896,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ตามหลักโภชนาการอยา่ง
ทั่วถึง 

จำนวน 1 โรงเรียน/
ปี 

104. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
และรองรับการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน 

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
จำนวน 1 แห่ง 

 
105. การพัฒนาการศึกษา

และการสาธารณสุข 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แก่เด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย  
ปี 2565 

182,400.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้นักเรียนพิการได้ใช้
สื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

จัดซื้อแทปเล็ต 
จำนวน 144 เครื่อง 

106. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

เปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก
ซ่ึงความ สามารถด้าน
วิชาการและด้านวิชาชีพ 
และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษารว่มกัน  

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

107. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

พัฒนาการเรียนรู้
สามเณร เพื่อบูรณาการ
สู่ชุมชน 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อพัฒนาด้านวิชาการใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เพื่อ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเผยแพร่ความรู้ 
ความสามารถ ของสามเณร
ด้านพระปริยัตธิรรม สู่สังคม
และสนองงานตามพระราช 
ดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

108. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา  
วันอาทิตย์เชียงราย
สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน,  
กองวิชาการ
และแผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็นคุณค่าของ
พระพุทธ ศาสนา และช่วย 
กันจรรโลงพระพุทธศาสนา 
เปิดโอกาสให้แลก เปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนา
และการอาชีพ ได้แสดง
กิจกรรมด้านพระพุทธ 
ศาสนา และกิจกรรมด้าน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ร่วมกัน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

109. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

อบรมพระสังฆาธกิาร
ระดับเจ้าอาวาสใน
จังหวัดเชียงราย 

700,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย

เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
พระสงฆ์ในการบริหาร
จัดการวัดและเผยแพร่
หลักธรรมคำสอนตามหลัก

จัดอบรม จำนวน 
1 ครั้ง 
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และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

พระพุทธศาสนา ถวาย
ความรู้การบริหารจัดการวัด
ให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

110. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนภาษาบาล ี

350,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธ
พจน์และอนุรกัษ์ระบบ
ศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ปลูกฝังความนิยมในการ 
ศึกษาภาษาบาลีให้แพร ่
หลายเสริมสร้างความ
สามัคคีธรรมในหมู่พระภิกษุ
สามเณรผู้สนใจ และเตรียม
ความพร้อมความมั่นใจ
ให้กับนักเรียนภาษาบาลี
ก่อนเข้าสอบบาลีสนาม 
หลวง 

จัดอบรม จำนวน 
1 ครั้ง 

111. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ห้องเรียนโรงเรียน อบจ.
เชียงราย กระจายสู่
ห้องเรียนท้องถิ่น 

1,006,050.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การกระบวนการ Thinking 
School หัวขอ้ "ปฏิรูปการ
เรียน รู้เปลี่ยนที่ห้องเรียน 
Thinking School - Based 
Classroom Reform"  
2.เพื่อสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาระหวา่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย ที่มีสถาน 
ศึกษาในสังกัด 
จำนวน 52 แห่ง 

112. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ส่งเสริมภาษาสู่การค้า 500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายมีหลกัสูตร
และแผนการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาพม่า (ภาษาเมียน
มาร์)  
2.เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาพม่า 
(ภาษาเมยีนมาร์) ใหก้ับ
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน สามารถนำไปใช้
ในการดำรงชีวิตประจำวัน
และสามารถติดต่อสื่อสาร
กับประเทศเพื่อนบ้านได้  

จัดทำหลักสูตรการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษา
พม่า (ภาษาเมียน
มาร์) 
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3.เพื่อเป็นการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันของ
หน่วยงานสถาบันการ 
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

113. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

แชร์ร่ิงเซนเตอร์ 
(Sharing center) 

700,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมทักษะ 
กระบวน การคิดให้กับ
นักเรียนและเยาวชน  
จังหวัดเชียงรายและ 
จังหวัดใกล้เคียง  
2.เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน 
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และดารา
ศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย  
3.เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4.เพื่อเป็นการบูรณา 
การการทำงานร่วมกันของ
หน่วยงานสถาบันการศึกษา 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

จำนวน 12 
กิจกรรม /ป ี

114. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ และการ
ทำงานของหัวใจ 

140,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพและการ
ทำงานของหัวใจ 

จำนวน 2 เครื่อง 

115. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ และการ
ทำงานของหัวใจ 

140,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพและการทำงาน
ของหัวใจ 

จำนวน 2 เครื่อง 

116. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดซื้อหัวต่อสำหรับ
การตัดกระดูกแบบ
ส่ายขนาดใหญ ่(Large 
Sagittal Saw) 

130,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้
ในการให้บริการผ่าตัด
กระดูกและขอ้และเพือ่ให้
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่
รวดเร็วและปลอดภยั 

จำนวน 2 เครื่อง 
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117. การพัฒนาการศึกษา

และการสาธารณสุข 
สร้างเสริมสุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพชวีิต
แบบบูรณาการจังหวัด
เชียงราย 

3,000,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันโรคและภยัสุขภาพใน
จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2.เพื่อประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายมีสุขภาพที่ด ี

แกนนำสุขภาพ
ระดับ พื้นที่และ
ประชาชนทั่วไป    
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จำนวน 
12,726 คน 

 
 
 
 
 
 

118. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ ความเขา้ใจใน
ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน 
และระบบงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

500,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อให้บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ กู้ชีพ กูภ้ัย
มีความรู้ความเข้าใจ ใน
ด้านการแพทย์ฉกุเฉินและ
ระบบงานด้านการ แพทย์
ฉุกเฉิน  
2. เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ใน
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ได้รับบริการ ด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อม
ทั้งนำส่งโรงพยาบาลได้
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 

บุคลากรด้าน 
สาธารณสุขและ 
กู้ชีพ กูภ้ัยในเขต 
พื้นที่จังหวัด
เชียงราย โดยจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

119. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจในวัยเด็ก 

400,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

1. เพื่อให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล/
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น/หญิง
ตั้งครรภ์/ผู้ปกครองมี
ความรู้ ทักษะในด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจในวัยเด็ก  
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ใน
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ  
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม/
การดำเนินการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล/อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บา้น/
ชุมชน/ผู้ปกครอง ในด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก 

กลุ่มเป้าหมายคือ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล/อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน/หญิง
ตั้งครรภ์/ผู้ปกครอง 
โดยจัดกจิกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจในวัยเด็ก ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 

120. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ ความเขา้ใจการ
ถ่ายโอนโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล

1,000,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม

1. เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้
และความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลและ

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
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ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
2. เพื่อให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ทราบถึงข้อดีและขอ้เสีย 
ของการถ่ายโอนมายัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

โดยจัดกจิกรรม ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 

121. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

กีฬาเยาวชนเงินล้าน 1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา และ
ส่งเสริมการออกกำลังกายเด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย ให้ใช้เวลา 
ว่างให้เกิด ประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬา  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา 
เสพติด  
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีรู้จักการให้อภยั 
มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬา 
เป็นสื่อ 

จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

122. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การแข่งขัน "อบจ.
เชียงราย E - Sport" 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย
หันมาสนใจการเล่นกีฬา E - 
Sport  
2.เพื่อส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดเชียงราย
ให้หันมาเล่นกีฬาหลาก 
หลายชนิดกีฬา 

จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

123. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การแข่งขันกีฬาวู้ด
บอล อบจ.เชียงราย 

400,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขัน 
กีฬาวู้ดบอลให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในจังหวัด
เชียงราย 

จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

124. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

กีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย 

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา การ 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
การสร้างเวที ในการพบปะ
พูดคุยและทำกิจกรรมร่วม 
กันของผู้สูงอายุในจังหวัด
เชียงราย โดยให้ผู้สูงอายุได้
แสดงศักยภาพของตนเอง
ผ่านสื่อกีฬาและนันทนาการ 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

125. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

แข่งขันกีฬาเปตอง 
อบจ.เชียงราย 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
ให้เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
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126. การพัฒนาการศึกษา

และการสาธารณสุข 
มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ 
จังหวัดเชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อดำเนินการส่งเสริม 
การจัดการแข่งขันกีฬาของ
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย  
2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชาติ
พันธุ์ได้เข้ามามีส่วนรว่มใน
การฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรม 
และสืบสานภูมปิัญญา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

127. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา (การ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 

26,062,900.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาได้แก่
โรงเรียน อบจ.เชียงราย  
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนใน
สังกัดให้มีความพร้อมทุก
ด้าน 

จำนวน 1 โรงเรียน 

 
128. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ตลาดประชารัฐ 600,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้แข็มแข็งและ
พึ่งตนเองได้สร้างเครือข่าย
สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม 
SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิต
สินค้า แปรรูปและจำหนา่ยได้
เกษตรกรและประชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้การจัดมหกรรม
ประชารัฐจังหวัดเชียงราย
แล้วนำไปขยายผลในระดับ
ชุมชนตำบล อำเภอต่อไป 

ดำเนินการจัดงาน 
จำนวน 18 ครั้ง/ปี 

129. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

มหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 

30,500,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย เพือ่
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงราย 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

130. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดทำฐานข้อมูลด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล
ทางศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีในท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย 

อบรมจำนวน 4 
ครั้ง/ปี 

131. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ฟื้นฟูและสืบสานภาษา
ล้านนา 

225,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์ 
การเขียน การอา่นภาษา
ล้านนาให้แพร่หลาย 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

132. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมประเพณีวันเข้า 
พรรษา 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบ
สานประเพณีวันเข้าพรรษา 
ในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่
สืบไป 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

133. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานเทศกาลผลไม้
จังหวัดเชียงราย (Fruit 
Festival) 

500,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อจัดงานส่งเสริมการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกู
ผลไม้ต่างๆ ผู้ผลิตสินค้าผลิต 
ภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆ ที่เกีย่ว 
ข้อง ได้มีตลาดในการจำหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน

ดำเนินการจัดงาน 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
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เพิ่มช่องทางในการจำหนา่ย
ผลผลิตทางการ เกษตร 

134. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เพิ่มประสิทธิภาพให้ 
กับบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านสือ่
ประชาสัมพันธ ์

500,000.00 สำนัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านสือ่
ประชาสัมพันธ ์สื่อมวลชน
แขนงต่างๆ มีความรู้ความ
เข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิด และ
แนวทางในการสร้างสรรค์
ด้านการท่องเท่ียวและด้าน
สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้และบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียวของ
จังหวัดเชียงรายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการจัดอบรม
และศึกษาดูงาน
จำนวน 2 ครั้ง/ปี 

135. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานโฮงเฮียนสืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดงานส่งเสริม สืบสาน
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒน 
ธรรมล้านนา ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
เรียนรู้ และร่วมกันรกัษา
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เกิด
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นเจ้าของภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ส่งเสริมความสามัคคีและ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

136. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณี บุญผะเหวด 
อำเภอเทิง 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ตระหนึกถึงความสำคัญ
และร่วมสืบสานศิลป 
วัฒนธรรมอันดีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา สร้างความ สามัคคี 
เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรและชุมชน สร้างจิต
อาสาในการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

137. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานมหัศจรรย์ 10 
ชาติพันธ์ุแม่สาย  
ครั้งที่ 8 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและเสริมสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
บำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เช่ือมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามกฎบัตร
อาเซียนประชาคมเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 



 

๓๗ 

 
138. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ำพระ
ธาตุศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอ
แม่ลาว 

140,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม อัน
ดีงามและตระหนักถึง
ความสำคัญของพธิีสรงน้ำ
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางพระ 
พุทธศาสนา ได้ศึกษาหลัก 
ธรรมคำสอน เพื่อถอืเป็น
แนวในการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่
ดีเกิดความร่วมมือของคน
ในชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

 
139. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

114 ปี ของดีเวียง 
ป่าเป้า 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าพื้นบา้น 
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ การกระตุ้น 
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการแสดงถึง
ความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในพื้นที ่

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

140. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานข้าวหอมและ
ของดี อำเภอป่าแดด 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวคุณภาพดีมีช่อง 
ทางในการจำหนา่ย และได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
อำเภอให้เป็นที่รู้จกัส่งเสริม 
การดำเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

141. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

วันลำไย กระท้อนของ
ดี ตำบลห้วยสัก 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื้นที่ 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

142. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีบุญ 
บั้งไฟ ประจำป ี
2565 

197,120.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิต 
สำนึกให้ประชาชนอนุรักษ ์
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีของชุมชนเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจในการทำการ 
เกษตร เพิ่มช่องทางในการ
สร้างรายได้ กระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 



 

๓๘ 

 
143. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การปั้น และเขียน
ลวดลาย เส้นสายลาย
เวียงกาหลง 

0.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ ทกัษะ 
ความเชี่ยวชาญ ในการปั้น
เครื่องปั้นดินเผาและการ
วาดลวดลายเวยีงกาหลง 
การอนุรักษภ์ูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ให้
คงอยู่ และเพิ่มอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

 
 
 

144. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
บุญบั้งไฟ 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์
จารีตประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เสริมสร้างความรักสามัคคี
และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

145. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานไหว้สาพระเจา้
สองสี ประจำป ี
2565 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ตระหนกัถึง
ความสำคัญ ร่วมกันสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งาม มีส่วนร่วมในกจิกรรม
ทางพระพุทธศาสนา สร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการ 
แสดงวัฒนธรรม ประเพณี
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

146. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น นครเชียงราย : 
สืบสานประเพณีโล้ชิงช้า
อาข่า (บ่องฉ่องตุ๊) ชาติ
พันธุ์นครเชียงราย 

150,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่
มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมโดด
เด่น ให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง สร้างงานสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน และ
ผู้ประกอบ การธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

147. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ประเพณีไหว้สา
พญามังราย ประจำปี 
2565 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อถวายสักการะแด่ดวง
วิญญาณขององค์เจ้าพญามัง
รายมหาราช ประชาชนได้
ร่วมกันรักษาไว้ซ่ึงขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม       
การแสดงความสามารถด้าน
วัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 



 

๓๙ 

 
148. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ภูมิปัญญาหมอเมือง
ล้านนา 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อจัดอบรมส่งเสริมให้
เยาวชน ประชาชน สืบสาน
และอนุรักษก์ารรักษา แบบ
หมอแผนโบราณ (หมอเมือง
ล้านนา) 
2.เพื่อให้เยาวชน ประชาชน 
ได้รับความรู้วิธี การรักษา
แบบภูมิปัญญาพื้นบา้น
ล้านนาของจังหวัดเชยีงราย
และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/
ปี 

 
149. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

มหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนา 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาของจังหวัดเชยีงราย  
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
ตระหนักถึงวัฒนธรรม
พื้นบ้านล้านนาและได้ร่วม
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาเชียงรายไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/
ปี 

150. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

นิทรรศการข่วงศึกษาสู่
การแสดง แสงสีแห่ง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
เชียงราย 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบธรรม 
เนียมประเพณีวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ในจังหวัด
เชียงราย จำนวน 17 ชาติ
พันธ์  
2.เพื่อนักเรียนนักศึกษา
ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชวีิตราก 
เหง้าประวัติศาสตร์ของชาติ
พันธุ์ต่างๆ  
3.เพื่อให้มีพื้นที่เวทีแลก 
เปลี่ยนวัฒนธรรมความเชื่อ
จารีตประเพณี ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย 
4.เพื่อเป็นการประชา 
สัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี 

151. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อบรมสัมมนาผู้ปฏิบัต ิ
งานด้านศาสนพิธ ี

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อสร้างและพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพธิี 
มัคทายกให้มีความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางศาสนพิธี 
กรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่างถูกตอ้ง ตามระเบียบ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพธิี 
มัคทายกให้มีความรู้ ความ
เข้าใจแบบแผนพิธีกรรม
ความเชื่อประเพณีของ

จัดกิจกรรม 4 ครั้ง/
ปี 



 

๔๐ 

 
ท้องถิ่นให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน  
3.เพื่อฟื้นฟุพัฒนาและ
อนุรักษ์สืบทอดไว้ซ่ึงมรดก
ของท้องถิ่นวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้
ดำรงอยู่สืบไป 

 
152. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 
2 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 
เพื่อบริการประชาชนที่ใช้
บริการ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า สถานขีนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
เชียงรายแห่งที่ 2 
เพื่อบริการ
ประชาชนที่ใช้
บริการ 

153. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ติดต้ังแผงวงจรควบคุม 
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักสำหรับสวนไม้งาม
ริมน้ำกก 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อควบคุมการจา่ยกระแส 
ไฟฟ้าและปอ้งกันความ
เสียหายตา่ง ๆ ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบ
ไฟฟ้าสำหรับสวนไม้งาม
ริมน้ำกก 

จำนวน 1 ระบบ 

154. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ติดต้ังแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักสำหรับขว่ง
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน 

310,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อควบคุมการจา่ยกระแส 
ไฟฟ้าและปอ้งกันความ
เสียหายตา่ง ๆ ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบ 
ไฟฟ้าสำหรับขว่งวัฒนธรรม 
ล้านนาและอาเซียน 

จำนวน 1 ระบบ 

155. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ ให้
ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย 

5,000,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงรายให้มีรายได้ 
สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนัก ในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2.เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
วิสาหกจิชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย หรือการ
พัฒนาอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
ซ่ึงจะสามารถเป็นกลไกใน
การบริหาร จัดการกลุ่ม
เครือข่ายอาชพี ได้อยา่ง
ต่อเนื่อง  
3. เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือก ในการประกอบ
อาชีพ ใหก้ับประชาชน ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนา จำนวน 11 
ครั้ง โดยมีกิจกรรม
ครอบคลุม พื้นที่ทั้ง 
18 อำเภอ 

 
 
 
 



 

๔๑ 

 
 
 
 
 
 

156. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่
มาตรฐานสากล 

3,000,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนมีรายได้และมี
กิจกรรมเสริม สามารถ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างจิตสำนึก 
ตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. เพื่อส่งเสริมประชาชน
และผู้ประกอบการในชุมชน
ท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทักษะองค์
ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
สำหรับพัฒนา ขึ้นเป็น
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
สู่มาตรฐานสากล  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
เช่ือมโยงศูนย์กระจายสินค้า 
และหรือแหล่งจำหน่าย
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน และ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

จำนวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน 
อย่างน้อย 6 
ประเภท ได้แก่ ข้าว 
กาแฟ ชา สมุนไพร 
ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์
แปรรูทางการ
เกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อื่นๆ 

157. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

มหกรรมกาดนัดของดี 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนมีรายได้และมี
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนกั ในการ
ปฏิบัติตนตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพื่อเป็นการนำเสนอภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
(Local yet Global) ผลิต
สินค้าและบริการที่ใช้ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับสากล  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
เช่ือมโยงศูนย์กระจายสินค้า 
และหรือแหล่งจำหน่าย
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน และ
ที่ยอมรับในระดับสากล 

จัดกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนท้องถิ่น/
กลุ่มวิสาหกิจ/ ที่
เข้าร่วมจำหน่าย
สินค้าจำนวนไม่
น้อยกว่า 100 
ราย 

 
 
 
 



 

๔๒ 

 
 
 
 
 

158. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ร้านค้าออนไลน์สาธิต
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเชียงราย 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ใน
การนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ ในการสร้างงาน
การประกอบอาชพี โดยการ
เปิดร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงจะ
ช่วย ส่งเสริมเศรษฐกิจ เกิด
ช่องทาง การจัดจำหน่าย 
เป็นการสร้างงานก่อให้เกิด
รายได้ลดปัญหาการลงทุน
ในระยะยาว  
2. เพื่อให้เกิดการค้าขายที่
ประหยัด เวลาสะดวก
รวดเร็ว ทำให้การค้าขายไม่
จำกัดสถานทีห่รือประเภท
สินค้า  
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้กับ
ธุรกิจของตนเองได้ 

จัดฝึกอบรม 
จำนวน 7 ครั้งๆ 
ละ 100 คน 
ให้กับประชาชน ที่
ให้ความสนใจ ใน
เขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

159. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปะประติมากรรม
สร้างสรรค์ 

9,500,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อแสดงศิลปะ
ประติมากรรมสร้างสรรค์
ของศิลปินจังหวัดเชียงราย
ใน การถ่ายทอดเร่ืองราว
ศิลปะวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่รวมถึงวิถีชวีิตเป็นสื่อ
แสดง อัตลักษณ์เฉพาะชว่ย
เช่ือมโยงหรือสื่อสาร ให้
นักท่องเที่ยวได้หลากหลาย
กลุ่ม  
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจ
เข้ามาท่องเที่ยว ในจังหวัด
เชียงราย  
3.เพื่อเสริมสร้างการ
กระจายรายได้กระตุ้น
เศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว 
ได้ดียิ่งขึ้น 

จัดงานแสดง
ประติมากรรม เชิง
สร้างสรรค์ จำนวน 
1 ครั้ง / ป ี

160. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ดอกไม้เจ็ดสีที่ริมโขง 29,304.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยว ไปยังต่าง
อำเภอ เป็นการกระจาย 
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน  
2.เพื่อกระจายรายได้ให้แก่
ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัด  
3.เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีอัน

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 



 

๔๓ 

 
ดีงาม ประจำถิ่นลา้นนาและ
กลุ่มชาติพันธุ ์

 
161. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อเป็นสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

ประกอบดว้ยงาน
ระบบไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร 
งานระบบ
สุขาภิบาลและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรวมทั้งหมด 
จำนวน 1 แห่ง 

162. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ทุ่งดอกไม้แห่งความ
ทรงจำ 

3,000,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยว ไปยังต่าง
อำเภอ เป็นการกระจาย 
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน  
2.เพื่อกระจายรายได้ให้แก่
ชุมชน และกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด  
3.เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลป 
วัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงาม ประจำถิ่นลา้นนา
และกลุ่มชาติพันธุ ์

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

163. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ดอกไม้แห่งท้องทุ่งร้อง
หลอด 

0.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยว ไปยังต่าง
อำเภอ เป็นการกระจาย 
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน  
2.เพื่อกระจายรายได้ให้แก่
ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัด  
3.เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
อนุรักษ์ เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม ประจำถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ ์

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

164. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

หนาวนี้ที่เวยีงเทิง 
ตอนดอกผีเสื้อโบยบิน 

325,800.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยว ไปยังต่าง
อำเภอ เป็นการกระจาย 
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน  
2.เพื่อกระจายรายได้ให้แก่
ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัด  
3.เพื่อส่งเสริม สืบสาน 
อนุรักษ์ เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงาม ประจำ
ถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ ์

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 
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165. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การจัดงานออกแบบ 
เพื่อความยั่งยืน
เชียงราย 2021 
(Chiang Rai 
Sustainable Design 
Week 2021) 

650,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนัก
ออกแบบ นักสรา้งสรรค์ 
ผู้ประกอบการธุรกจิใน
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้าง 
สรรค์ที่มีวัตถุประสงค์ด้าน
ความยั่งยืน ให้มีพื้นที่ใน
การนำความคิดเสร้างสรรค์
มานำเสนอผลงานการ
จำหน่ายสินค้าและทดลอง
ตลาดผ่านกิจกรรม  
2.เพื่อสร้างและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลใน
ระดับชาติเชื่อมโยงนานา 
ชาติระหวา่งเครือข่ายการ
ออกแบบเพื่อความยั่งยืน
ให้มีศักยภาพในการปรับ 
ตัวและสามารถสร้าง
โอกาสเติบโตอย่างมี
คุณภาพ เป็นกำลังสำคัญ
ในการช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

166. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัด
พระธาต ุจอมหมอก
แก้ว ม.9 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

2,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อวถิีชีวิต 
อัตลักษณ์ของคนในชุมชน
ควบคู่ไปกับการอนุรกัษ์และ
สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและ
จังหวัดเชียงราย 

รายละเอียด
ประกอบดว้ย งาน
ปรับปรุงลานทาง 
เดินโดยรอบพระ
ธาตุ งานรื้อถอน
อาคาร ศาลา ซุ้ม 
ฯลฯ โดยรอบพระ
ธาตุ และงานปรับ 
ปรุงอาคารสำหรับ
ประกอบพธิีทาง
ศาสนา 

167. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

สืบสานประเพณี
นมัสการ และสรงน้ำ
พระธาตุดอยตุง 
ประจำป ี2565 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรม ด้าน
ศาสนาของพุทธศาสนกิชน 
จัดให้มีกิจกรรมในการ
พัฒนาจิตใจ ให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรมอยา่ง
ยั่งยืน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

168. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานเทศกาลส้มโอ
และของดี อำเภอเวยีง
แก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้
แลกเปลี่ยนความรู ้ภูมิ
ปัญญาในการพัฒนา
ปรับปรุง กระบวนการผลิต
ส้มโอให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้ เร่ืองกฎหมาย 
ข้อบังคับการนำเข้า 
ส่งออกสินค้าเกษตร และ
ประชาสัมพันธ ์สร้างตลาด

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 



 

๔๕ 

 
การจำหน่ายส้มโอเวยีง
แก่นให้เป็นที่รู้จัก 

169. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานของดีอำเภอ 
แม่จัน ครั้งที่ 7 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มต่างๆ เป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
พื้นที่ 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

170. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานข้าวใหม ่ปลามัน 
และมหกรรมของดี
อำเภอพาน ประจำป ี
2564 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมการตลาด
ช่องทางการจำหนา่ย  
สร้างรายได้ ส่งเสริมความ
เขม้แข็งให้กับเศรษฐกิจ  
ในระดับชุมชน เผยแพร่
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสร้าง
ความรัก ความปรองดอง 
สมานฉันท์ในชุมชน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

171. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานประเพณีสงกรานต์
เมืองเชียงแสน 
ประจำป ี2565 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมสืบสาน 
ส่งเสริมและรักษาไว้ ซ่ึง
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

172. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานลอยกระทง  
"ป๋าเวณียี่เป็งเมือง
เชียงแสน" ประจำปี 
2564 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมสืบสาน 
ส่งเสริมและรักษาไว้ ซ่ึง
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

173. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

แอ่ว "Baan Dam" ผ่อ
กาดวัฒนธรรมนางแล 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สามารถสร้างรายได้ ให้กบั
ประชาชน ส่งเสริม
ประชาสัมพันธแ์หล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของ
อำเภอ เมืองเชียงราย 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

174. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานสี่เผ่าชาวดอยหลวง 
ครั้งที่ 14 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ร่วมสืบสาน 
ส่งเสริมและรักษาไว้ ซ่ึง
วัฒนธรรมของชนเผ่า เพิ่ม
รายได้ จากการจำหนา่ย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่ม
ช่องทางการตลาดและ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

 



 

๔๖ 

 
175. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

เทศกาลโล้ชิงช้า
กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ 
"บ่อ ฉอ่ง ตุ๊" ประจำปี
งบประมาณ 2565 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมกันเรียนรู้ 
ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม
ชนเผ่า เพิ่มพื้นที่การ 
แสดงออก และส่งเสริม
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้
เป็นที่รู้จัก 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

176. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานวัฒนธรรมชาว
ดอย ดอกบัวตองบาน
ที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 
31 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมกัน
ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน ส่งเสริม การสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 
และส่งเสริมพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชาชนทั่วไป 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

177. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

สืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สร้างความร่วมมือ 
สร้างความรักสามัคคีและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

178. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์เมือง
เชียงแสน 

350,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนรว่มดำเนิน
กิจกรรม และร่วมตัดสินใจ
ในการพัฒนา การท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์และ
ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการ
สนับสนุนการท่องเท่ียวใน
รูปของสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนและนกัท่องเที่ยว
ได้ข้อมูล ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

จัดงาน/จัดอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

179. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีดอก
เส้ียวบาน ณ ภูชี้ฟา้ 
ประจำป ี2565 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ด้านขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ชนเผ่า ส่งเสริมให้มีรายได้
เพิ่มจากอาชีพการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

 



 

๔๗ 

 
180. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
นับร้อยปีของดี เมือง
เทิง 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมกจิกรรม 
 สืบสาน เกิดความภาคภูมิใจ 
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สร้างความสามัคคีและ 
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

181. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีสรง
น้ำพระธาตุจอมจอ้ 
อำเภอเทิง (หนึ่งใน
พระธาต ุเก้าจอมของ
จังหวัดเชียงราย) 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี สรงน้ำพระธาตุ
สำคัญ น้อมรำลึกถึงความ 
สำคัญของวันวิสาขบูชา และ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
และส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

182. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงาน "ข่วงวัฒนธรรม 
ภาพเกา่ เล่าเร่ืองเชียง
ของ" 

150,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและผู้สนใจได้
เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม เหตุการณ์ที่
สำคัญของคนในอดีต
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นปัจจบุัน
ผ่านการแสดงและการเล่า
เร่ืองจากภาพเก่า และ
รวบรวมภาพถา่ย ประเพณี 
วัฒนธรรม เหตุการณ์ที่
สำคัญในอดีต ส่งเสริมการ
ทำกิจกรรมและการแสดง 
ออกร่วมกัน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

183. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานบวงสรวงสักการะ 
และสืบชะตาแม่นำ้งาว 
อำเภอเวยีงแก่น 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

67,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนตลอดถึง
ประชาชนได้ตระหนักถึง
คุณค่าของแม่น้ำงาวที่มีต่อ
ชุมชน แสดงถึงความ
กตัญญูรู้คุณและเสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีของ
ชุมชน 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

184. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานสืบสานวัฒน 
ธรรมสรงน้ำพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์อำเภอเทิง 
เนื่องในวันวิสาขบูชา 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดงานส่งเสริม สืบสาน
ภูมิปัญญา และศิลปะวัฒน 
ธรรมล้านนา ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
เรียนรู้ และร่วมกันรกัษา
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น เกิด
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นเจ้าของ ภูมิปญัญาและ
ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น
ส่งเสริมความสามัคคี และ
ประชาสัมพันธก์าร
ท่องเที่ยว 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง 

 



 

๔๘ 

 
185. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานประเพณีแข่งขัน 
เรือยาว อำเภอเทิง 
ประจำป ี2565 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้เห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง 
อนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
สร้างความสามัคคี ความ
เข้มแข็ง ของคนในชุมชน
และมีรายได้ จากการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานจำนวน 1 
ครั้ง 

186. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสรมิการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์พันธุ์กลว้ยไม้
งาม 

650,000.00 กองการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประชา 
สัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความหลากหลายและ
ความสวยงามของกล้วยไม้
ไทย 

จัดงาน จำนวน 1 
ครั้ง/ปี 

187. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

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

188. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. 

189. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

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

190. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.18 ต.แมย่าว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
130.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

191. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
800.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม. 

192. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.9  
ต.ป่าง้ิว - ม.12  
ต.เวียงกาหลง อ.เวยีง
ป่าเป้า จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

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

193. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ง 1.50 ม. 
ยาว 93.00 ม. 



 

๔๙ 

 
194. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

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

195. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.6 ต.ดอยฮาง 
- ม.8 ต.หว้ยชมภู  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ความ
ยาวรวม 135.00 
ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 810.00 
ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

196. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.3 ต.บ้านโป่ง  
อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

1,300,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร แบบ 
SKEW ทางรถ
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า) 

197. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.สันทราย 
- ม.7 ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

198. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.10 ต.ห้วย
ชมภู อ.เมืองเชียงราย 
- ม.2 ต.วาว ีอ.แม่
สรวย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
135.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

199. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.13 ต.นาง
แล -ม.9 ต.บา้นดู่  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ขนาดพื้นที่ซ่อมแซม
ไม่น้อยกวา่ 
780.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

200. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.19  
ต.เทอดไทย - ม.14 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
105.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
630.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

201. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.รอบ
เวียง - เขตเทศบาล
นครเชียงราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

2,823,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
830.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,980.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 



 

๕๐ 

 
202. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.11  
ต.เทอดไทย - ม.20 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
105.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
630.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

203. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.23  
ต.แม่สลองใน - ม.9 
ต.เทอดไทย  
อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

1,050,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมขนาดกว้าง 
5.00 ม. ยาว 
12.00 ม. เป็น
กว้าง 7.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเท้า) 

204. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.7  
ต.แม่สลองนอก  
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.20 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

2,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ขยายถนน คสล. 
จากเดิมกว้าง  
5.00 ม. ยาว 
1,800.00 ม.  
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
โดยพื้นที่ขยายไม่
น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

205. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.1 ต.เทอด
ไทย - ม.2 ต.แม่สลอง
ใน อ.แม่ฟ้าหลวง     
จ.เชียงราย 

2,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ความยาว
รวม 465.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,790.00 
ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

206. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ความยาว
รวม 450.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,700.00 
ตร.ม. 

207. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
450.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700.00 ตร.ม. 

208. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.4 ต.ห้วยซ้อ 
- ม.13 ต.ศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 
 
 
 



 

๕๑ 

 
209. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,260,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิม กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
12.00 ม. เป็น 
กว้าง 7.00 ม. ยาว 
12.00 ม. (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า) 

210. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,040,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิม กว้าง 
3.50 ม. ยาว 
14.00 ม. เป็น 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
14.00 ม. (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า) 

211. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,200,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
ทั้งสองข้าง จากเดิม 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
14.00 ม. เป็น 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
14.00 ม. (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า) 

212. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตร.ม. 

213. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ความยาว
รวม 2,000.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 12,000.00 
ตร.ม. 

214. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.11 ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

1,200,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
8.00 ม. (ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า) 

215. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.8  
ต.ศรีดอนมูล - ม.11 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ขนาดพื้นที่ซ่อม 
แซม ไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

216. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

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

 



 

๕๒ 

 
217. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
1,340.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,040.00 
ตร.ม. 

218. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.มว่งคำ 
- ม.8 ต.หวัง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

219. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

220. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.15 ต.
ป่าหุ่ง - ม.4 ต.เมือง
พาน อ.พาน จ.
เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

พื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

221. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ความ
ยาวรวม 
2,560.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 15,360.00 
ตร.ม. 

222. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.24 ต.เมือง
พาน - ม.4 ต.สันติสุข 
อ.พาน จ.เชียงราย 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
7.00 ม. ยาว 
260.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,820.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

223. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กม.
18 ต.เวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย 

1,700,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า) 

224. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.7 ต.ม่วงคำ 
- ม.6 ต.แม่เย็น 
อ.พาน จ.เชียงราย 

2,070,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
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225. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

400,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง  
4.00 ม. ยาว 
5.00 ม. เป็นกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 
5.00 ม. (ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า) 

226. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่ 
อ.แม่จัน - ม.17  
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

227. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete) เช่ือม
ระหว่าง ม.11 
 ต.แม่คำ - ม.9  
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
167.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,002.00 ตร.ม. 

228. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่าง ม.5  
ต.จอมสวรรค์ - ม.2 
ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม .ยาว 
1,580.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,480.00 
ตร.ม. 

229. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 

2,750,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 22.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า) 

230. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

2,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
650.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,900.00 ตร.ม. 

231. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.8 ต.หนอง
ป่าก่อ - ม.11 ต.ปง
น้อย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

1,750,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
525.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,150.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

232. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.6 ต.โชคชัย 
- ม.8 ต.หนองปา่ก่อ  
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

250,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
75.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
450.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
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233. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.9  
ต.เมืองชุม - ม.2  
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชยั 
จ.เชียงราย 

5,280,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดิน
เท้า) 

234. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.8 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

235. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.16  
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย 

700,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิม กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
10.00 ม. เป็น 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
10.00 ม. (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า) 

236. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 

1,700,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า) 

237. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

700,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิม กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
10.00 ม. เป็น 
กว้าง 6.00 ม.  
ยาว 10.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า) 

238. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

900,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิม กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
13.00 ม. เป็น 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
13.00 ม. (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า) 

239. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.3 ต.แม่พริก 
- ม.11 ต.เจดียห์ลวง 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

240. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.6,8 ต.ทา่
ก๊อ อ.แม่สรวย - ม.14 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
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241. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 ต.ป่าตาล  
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

1,700,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า) 

242. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.9 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

1,200,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า) 

243. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา 
- ม.9 ต.ตาดควัน  
อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 

3,000,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ความยาว
รวม 880.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,280.00 
ตร.ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

244. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย 

2,750,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
22.00 ม.(ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า) 

245. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete)เช่ือม
ระหว่าง ม.2 ต.สันสลี 
- ม.1 ต.เวียง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย 

1,500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

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

246. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่างม.5 ต.
สันสลี - ม.9 ต.เวยีง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวก สบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

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

247. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.11 ต.แม่
ยาว อ.เมืองเชียงราย - 
ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่
จัน จ.เชียงราย 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง
, สำนักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรใน
การใช้เส้นทางสัญจร 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 
140.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
840.00 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี ้ผ ูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 101 โครงการ จำนวนเงิน 
130,181,500 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ จำนวนเงิน 38,947,757 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่ง 

29 19,138,500 - - 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 19 25,264,224 15 22,814,924 
3.การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 17 15,225,953 17 15,225,953 

4.การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

11 4,763,146 5 810,980 

5.การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

22 11,569,900 1 41,900 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหาร 

3 127,450 1 54,000 

รวม 101 76,089,173 39 38,947,757 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
   

ที่ ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

วันท้องถิ่นไทย 20,000.00 19,750.00 0.00 250.00 

2. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

600,000.00 53,700.00 0.00 546,300.00 

3. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

อบจ.สัญจร โดยศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

616,000.00 54,000.00 54,000.00 562,000.00 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

อบรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

41,900.00 41,900.00 41,900.00 0.00 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

อบรมเครือข่ายการ
จัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตเช้ือเพลิง
ขยะ (Refuse 
Derived Fuel : RDF) 

99,500.00 56,000.00 0.00 43,500.00 
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6. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองแสะ 
ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชยั 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 
ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

7. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด อ่างเก็บนำ้
ห้วยงูเหลือม ม.10 
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ รว่มกับ 
ม.29 ต. ห้วยสัก  
อ. เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

8. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำหว้ยร่อง
ขุ่น ช่วงระหว่าง ม.5 
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย - ม.6  
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง 
จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

9. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองน้ำ
สาธารณะ แม่ลาว
หลง ม.2 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.5 ต.เวียงชัย  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

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

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

11. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนอง
สาธารณประโยชน์ 
ม.10 ต.ป่าซาง  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ รว่มกับ 
ม.6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

12. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู เช่ือมระหวา่ง 
ม.8 ต.ป่าแดด - ม.2 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 



 

๕๘ 

 
13. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองอ้อ 
ม.4 ต.ศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.6 ต.สถาน อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

14. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำหว้ยเกีย๋ง 
ช่วงระหว่าง ม.1  
ต.เวียง - ม.9  
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

15. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกร่องแหย่ง
ตอนบน ช่วงระหว่าง 
ม.9 ต.โยนก อ.เชียง
แสน - ม.8 ต.ท่าข้าว 
เปลือก อ.แมจ่ัน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

16. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำหว้ยร่อง
ขุ่น ช่วงระหว่าง  
ม.10 ต.แม่เงิน –  
ม.2 ต.บ้านแซว  
อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

17. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
ช่วงระหว่าง ม.3  
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน - ม.2 ต.บ้าน
ด้าย อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 

18. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.3 ต.หล่ายงาว  
อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.3 ต.ท่าข้าม  
อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

19. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองจอ
แฮ้ง ม.10 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.5 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย 

500,000.00 497,000.00 0.00 3,000.00 
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20. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนอง
ทราย ม.8 ต.หนอง
ป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.6 ต.โชคชัย  
อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

21. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำเหมืองร่อง
ตาแมว ชว่งระหวา่ง 
ม.5 ต.เวียงเหนือ - 
ม.9 ต.เมืองชุม  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 497,000.00 0.00 3,000.00 

22. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบเปิด หนองบวก 
แฮด ม.1 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.5 ต.เวียงเหนือ  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

23. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.7 ต.ป่าซาง  
อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.15 ต.ทุ่งก่อ  
อ.เวียงเชียงรุ้ง  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

24. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกหนองแสะ 
ม.12 ต.ยางฮอม  
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ  
ม.9 ต.แม่ต๋ำ อ.พญา
เม็งราย จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

25. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ขุดลอกลำหว้ยฮ้อม 
ช่วงระหว่าง ม.1  
ต.แม่เปา - ม.10  
ต.เม็งราย อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

26. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ป้องกันและแก้ไข
ปญัหาภยัแล้งและ
ปัญหาอุทกภยัอยา่ง
มีส่วนร่วม 

900,000.00 469,500.00 0.00 430,500.00 

27. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน หลัก 
สูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

240,000.00 17,910.00 0.00 222,090.00 



 

๖๐ 

 
28. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

100,000.00 91,250.00 35,250.00 8,750.00 

29. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธ ิ
ภาพด้านการกูภ้ัย
อุบัติเหตุทางถนน 

467,000.00 466,940.00 466,940.00 60.00 

30. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

พัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี และ
ครอบครัวจังหวัด
เชียงราย 

6,500,000.00 367,290.00 0.00 6,132,710.00 

31. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้กับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสจังหวัด
เชียงราย 

500,000.00 163,522.00 76,080.00 336,478.00 

32. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เสริมสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง ของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย 

400,000.00 123,624.00 66,000.00 276,376.00 

33. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

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

1,470,000.00 1,470,000.00 0.00 0.00 

34. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ติดต้ังโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน สายทาง 
ชร.ถ.1-0097 เช่ือม
ระหว่าง ม.25  
ต.แม่สลองใน - ม.12 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย 

980,000.00 980,000.00 0.00 0.00 

35. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านการอนุรักษ์ 
ป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

194,000.00 170,310.00 166,710.00 23,690.00 

36. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและเสริม 
สรา้งความเป็นผู้นำรัก
สถาบันพิทักษ์ชุมชน 

442,800.00 442,800.00 0.00 0.00 

37. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สร้างสังคมแห่งการ
อ่านและการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 

95,000.00 83,938.00 83,938.00 11,062.00 
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38. การพัฒนาการศึกษา

และการสาธารณสุข 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา ส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพนักเรียน
เตรียมความพร้อมสู่
การเรียนระดับอุดม 
ศึกษา 

300,000.00 299,975.00 299,975.00 25.00 

39. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษาประกันคุณภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

800,000.00 685,080.00 685,080.00 114,920.00 

40. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษาแข่งขันกีฬาเพือ่
สู่ความเป็นเลิศ 

1,200,000.00 382,920.00 382,920.00 817,080.00 

41. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา จัดสวัสดิการ
อาหารประจำวันและ
อาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา(รูปแบบ
นักเรียนอยู่ประจำ) 

6,750,000.00 1,939,500.00 1,939,500.00 4,810,500.00 

42. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวัน 

1,896,000.00 756,000.00 756,000.00 1,140,000.00 

43. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต แก่เด็ก
พิการในจังหวัด
เชียงราย ปี 2565 

182,400.00 182,400.00 182,400.00 0.00 

44. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

เปิดโลกวิชาการ
อนุบาลเชียงของ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

45. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

พัฒนาการเรียนรู้
สามเณรเพื่อบูรณา
การสู่ชุมชน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

46. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์เชียงราย
สัมพันธ์ครั้งที่ 14 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

47. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ และ
การทำงานของหวัใจ 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 

48. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ และ
การทำงานของหวัใจ 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 
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49. การพัฒนาการศึกษา

และการสาธารณสุข 
จัดซื้อหัวต่อสำหรับ
การตัดกระดูกแบบ
ส่ายขนาดใหญ ่
(Large Sagittal 
Saw) 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00 

50. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สร้างเสริมสุขภาพ 
พัฒนาคุณภาพชวีิต
แบบบูรณาการ
จังหวัดเชียงราย 

3,000,000.00 75,000.00 75,000.00 2,925,000.00 

51. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจการถ่าย
โอนโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,000,000.00 6,750.00 6,750.00 993,250.00 

52. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

กีฬาเยาวชนเงินล้าน 1,000,000.00 287,890.00 287,890.00 712,110.00 

53. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน 
ศึกษา (การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

26,062,900.00 9,016,500.00 9,016,500.00 17,046,400.00 

54. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

มหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 

30,500,000.00 18,310,511.00 18,310,511.00 12,189,489.00 

55. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานโฮงเฮียนสืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

56. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ำ 
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ใน
อำเภอแม่ลาว 

140,000.00 60,000.00 60,000.00 80,000.00 

57. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานไหว้สาพระ
เจ้าสองสี ประจำปี 
2565 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

58. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

นิทรรศการข่วง
ศึกษาสู่การแสดง 
แสงสีแห่งวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์เชียงราย 

1,000,000.00 997,490.00 997,490.00 2,510.00 

59. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่ง
ที่ 2 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

60. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ติดต้ังแผงวงจรควบ 
คุมการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าหลัก สำหรับ
สวนไม้งามริมน้ำกก 

497,000.00 495,000.00 0.00 2,000.00 

 



 

๖๓ 

 
61. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ติดต้ังแผงวงจรควบ 
คุมการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าหลักสำหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน 

310,000.00 308,000.00 0.00 2,000.00 

62. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ ให้
ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย 

5,000,000.00 1,050,038.00 623,548.00 3,949,962.00 

63. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

มหกรรมกาดนัดของ
ดี ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1,000,000.00 433,000.00 433,000.00 567,000.00 

64. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การจัดงานออกแบบ 
เพื่อความยั่งยืน
เชียงราย 2021 
(Chiang Rai 
Sustainable 
Design Week 
2021) 

650,000.00 595,500.00 595,500.00 54,500.00 

65. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

สืบสานประเพณี
นมัสการ และสรงน้ำ
พระธาตุดอยตุง 
ประจำป ี2565 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

66. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานของดีอำเภอ
แม่จัน ครั้งที่ 7 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

67. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานประเพณี
สงกรานต์เมืองเชียง
แสน ประจำปี 
2565 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

68. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิง
ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงแสน 

350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 

69. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงานสืบสานมรดก
ภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรมนับร้อยปี
ของดี เมืองเทิง 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

70. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

จัดงาน ข่วง
วัฒนธรรม ภาพเก่า 
เล่าเร่ืองเชียงของ 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

71. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

งานบวงสรวง
สักการะ และสืบ
ชะตาแม่น้ำงาว 
อำเภอเวยีงแก่น 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

67,000.00 67,000.00 67,000.00 0.00 

72. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์พันธ์ุกลว้ย 
ไม้งาม 

650,000.00 647,685.00 227,875.00 2,315.00 
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73. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

74. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เช่ือมระหวา่ง 
ม.2 ต.บ้านโป่ง –  
ม.15 ต.ป่าง้ิว  
อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

75. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เช่ือมระหวา่ง 
ม.9 ต.ป่าง้ิว - ม.12 
ต.เวียงกาหลง  
อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

76. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงสะพาน
แขวนฮาแหล่จะ  
ม.12 ต.แม่ยาว  
อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

77. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เช่ือมระหวา่ง 
ม.3 ต.ป่าง้ิว - ม.9 
ต.เวียงกาหลง  
อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

78. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.สัน
ทราย - ม.7  
ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

79. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ซ่อมแซมถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.13  
ต.นางแล -ม.9  
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

80. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 
ต.สถาน - ม.11  
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

81. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 499,000.00 0.00 1,000.00 

 



 

๖๕ 

 
82. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.4 ต.ห้วย
ซ้อ - ม.13 ต.ศรีดอน
ชัย อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 

83. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 0.00 

84. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,040,000.00 1,040,000.00 0.00 0.00 

85. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 

86. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

87. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8  
ต.ศรีดอนมูล - ม.11 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

88. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 
ต.ม่วงคำ - ม.8  
ต.หัวง้ม อ.พาน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 486,000.00 0.00 14,000.00 

89. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 
ต.หงาว - ม.4  
ต.เวียง อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

500,000.00 497,500.00 0.00 2,500.00 

90. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.15 
ต.ป่าหุ่ง - ม.4  
ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย 

500,000.00 486,000.00 0.00 14,000.00 

91. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เช่ือมระหวา่ง 
ม.12 ต.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม  
อ.เทิง จ.เชียงราย 

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 



 

๖๖ 

 
92. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน - 
ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

93. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่างม.5  
ต.จอมสวรรค์ - ม.2 
ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

94. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.8 ต.หนอง
ป่าก่อ – ม.11  
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 0.00 

95. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.6 ต.โชค
ชัย - ม.8 ต.หนอง 
ป่าก่อ อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย 

250,000.00 249,000.00 0.00 1,000.00 

96. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.8 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

97. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.16  
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย 

700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 

98. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.3 ต.แม่
พริก - ม.11 ต.เจดีย์
หลวง อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

500,000.00 497,000.00 0.00 3,000.00 

99. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม
ระหว่าง ม.68  
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย - 
ม.14 ต.สันสลี  
อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

 
 
 
 



 

๖๗ 

 
100. การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete) เช่ือม
ระหว่าง ม.2 ต.สันสลี 
- ม.1 ต.เวียง อ.เวียง
ป่าเป้า จ.เชียงราย 

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 

101. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

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

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

216 1,405,725,202.00 61 63,223,000.00 29 19,138,500.00 - - 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 

93 198,939,320.00 59 69,341,224.00 19 25,264,224.00 15 22,814,924.00 

3.การพัฒนาการศกึษา
และการสาธารณสุข 

67 139,423,450.00 34 52,278,550.00 17 15,225,953.00 17 15,225,953.00 

4.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั 

57 91,720,270.87 21 20,614,800.00 11 4,763,146.00 5 810,980.00 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณ์
และยั่งยนื 

94 1,734,401,900.00 54 27,999,400.00 22 11,569,900.00 1 41,900.00 

6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

28 90,250,000.00 18 7,900,000.00 3 127,450.00 1 54,000.00 

รวม 555 3,660,460,142.87 247 241,356,974.00 101 76,089,173.00 39 38,947,757.00 

 


