




   

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข” จึงได้น าข้อมูลมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

  ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบู รณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าโครงการพัฒนาไปเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ   
  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ ท าเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นจังหวัด 
ที่เชื่อมโยงไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศจีน
ตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3 มีขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ 
11,678.369 ตร.กม. มากเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ มีน้ าแม่กก น้ าแม่อิง แม่น้ ารวก และแม่น้ าโขง  
เป็นแม่น้ าสาย  

 (1.1) ที่ตั้ง จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือถึง 
20 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่าง
จากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 

 (1.2) อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  และ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและล าปาง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่     
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  แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน 
รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 155 กิโลเมตร 

 (1.3) สภาพภูมิประเทศ 
  มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่ราบ
สูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 
- 2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่ ได้แก่อ าเภอ
พาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410 - 580 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

 (1.4) สภาพภูมิอากาศ  
  ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส  
  ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกท้ังปี 145 วัน ปริมาณฝน
รวมตลอดท้ังปี 2,042.6 มิลลิเมตร 
  ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.1 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 10.2 องศาเซลเซียส 

 (1.5) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 
  ลักษณะของทรัพยากรดินแบ่งออก 4 ประเภท ประกอบด้วย  
     1) ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ า           
พัดพา มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
     2) ดินบริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากาการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณที่ราบลุ่ม
และท่ีราบต่ า เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
      3) ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพังลักษณะ
เนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
      4) ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียดปานกลาง
และดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
   ส าหรับการถือครองที่ดินทางการเกษตร พบว่า จากเนื้อที่ทั้งหมด7,298,9881 ไร่ มีเนื้อที่ใช้
ประโยชน์ในปี 2562 จ านวน 3 ,017,669  ไร่ แบ่งออกเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร จ านวนไร่  และ
1,415,848 เนื้อที่ป่า จ านวน 2,865,464 ไร่  ทั้งนี้จากข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2562 พบว่าสัดส่วน
ของพ้ืนที่เกษตรในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มลดลง และมีพ้ืนที่นอกการเกษตร
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง  

ตารางท่ี 1  การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2556 - 2562 

ปี เน้ือที่ท้ังหมด 
เน้ือที่ใช้ประโยชน์ (ไร่) 

พ้ืนที่ท า
การเกษตร 

นอกการเกษตร เน้ือที่ป่าไม้ 

2556 7,298,981 3,013,338 1,297,680 2,987,963 

2557 7,298,981 3,015,537 1,282,718 3,000,726 

2558 7,298,981 3,015,220 1,319,894 2,963,867 

2559 7,298,981 3,018,979 1,356,976 2,923,026 
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พื้นที่ท าการเกษตร นอกการเกษตร เนื้อที่ป่าไม้

2560 7,298,981 3,018,733 1,387,759 2,892,489 

2561 7,298,981 3,018,012 1,404,926 2,876,043 

2562 7,298,981 3,017,669 1,415,848 2,865,464 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถิติจังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563. 

แผนภูมิที่ 1  แสดงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2556 - 2562 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถิติจังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563. 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 (2.1) การปกครอง 
   ส าหรับการปกครองของจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 18 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง
เชียงราย อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเชียงของ อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเทิง อ าเภอดอยหลวง 
อ าเภอแม่จัน อ าเภอพาน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ลาว 
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่สาย อ าเภอขุนตาล อ าเภอป่าแดด ทั้งนี้อ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอแม่สรวย 
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงป่าเป้า  

แผนภูมิที่ 2  เนื้อที่จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2563 

 
ที่มา: ท่ีท าการปกครองจังหวัด, 2563 
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3. ประชากร 
 (3.1) ประชากรในจังหวัดเชียงราย  
  จากสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จ านวนประชากรจังหวัดเชียงราย  
ในปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 1,289,304 คน เป็นชาย 632,413 คน หญิง 665,891 คน ทั้งนี้ แบ่งเป็น 
ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,162,223 คน และเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 117,832 คน  

ตารางท่ี 2  จ านวนประชากร จังหวัดเชียงราย 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ 632,413 665,891 1,298,304 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล 

 

- ผู้ที่มีสัญชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 572,169 597,443 1,180,472 
- ผู้ที่ไม่ได้สญัชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 54,664 63,168 117,832 
- ผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียน
กลางก าหนดให้จดัท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) 

5,580 5,280 10,860 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) 692 523 1,215 

ที่มา : ระบบสถติิทางการทะเบยีน,2563 

4. สภาพทางสังคม 
(4.1) การศึกษา 

  จังหวัดเชียงราย มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนรวมทั้งสามารถให้บริการแก่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ในปี  2563 
จังหวัดเชียงรายมีสถิติเก่ียวกับการศึกษา ดังนี้ 
  4.1.1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2563 โดยมีสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า จ านวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย มีจ านวน 938 แห่ง 
และมีจ านวนระดับอนุบาล 487 แห่ง   

ตารางที่ 3  จ านวนสถานศึกษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอ่ืน ๆ ในระดับเตรียมอนุบาล แต่ละสังกัด 
ปีการศึกษา 2563  

ที ่ หน่วยงาน สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนระดับ

อนุบาล 

1 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 พื้นที่เชียงราย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

41 
- 

2 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

104 
- 

3 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

167 
- 

4 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

141 
- 
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ที ่ หน่วยงาน สังกัด 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนระดับ

อนุบาล 

5 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

134 
- 

6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 
- 

7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 
- 

8 โรงเรียนเชียงรายปญัญานุกล ู
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 
- 

9 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

10 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
เชียงราย 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

11 มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

12 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกยรีติ จังหวัดเชียงราย 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

13 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

14 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

15 วิทยาลัยเชียงราย 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 
- 

16 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย 

53 439 

17 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

1 - 

18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 21 - 

19 

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

8 
- 

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย ของเอกชน 

5 
- 

20 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน / ศูนย์การ
เรียน ตชด. 

กองก ากับการ ตชด. ท่ี 32 12 
- 

21 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอ 

18 - 

22 
โรงเรียนเอกชนในระบบ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน   
74 - 

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 127 - 

23 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของ มนุษย์จังหวัดเชียงราย 

- 48 

รวม  916 487 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา ปีการศึกษา 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,2563. 
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  เมื่อพิจารณาตารางที่ 49 โรงเรียน จ าแนกตามสังกัด เป็นรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563 
พบว่า อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนมากที่สุด จ านวน 119 โรง รองลงมา อ าเภอพาน มีจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด 58 โรง และอ าเภอแม่สรวย จ านวน 56 โรงตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามสังกัดพบว่า โรงเรียน
ในจังหวัดเชียงราย สังกัดภายใต้ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 534 โรง (คิดเป็นร้อยละ 
77) รองลงมาสังกัด สนง.บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 73 โรง (คิดเป็นร้อยละ 
10) และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 49 โรง (ร้อยละ 7) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา 
ถึงแนวโน้มของจ านวนโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายปี 2562 - 2566 พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
อันเนื่องมาจากการเกิดของประชากรต่ า ครอบครัวส่วนมากมักมีลูก 1 - 2 คน จึงส่งผลให้บางโรงเรียนไม่มี
นักเรียนเข้าศึกษาส่งผลต่อการยุบ ปิดตัวของโรงเรียนในที่สุด   

ตารางท่ี 4  โรงเรียน จ าแนกตามสังกัด เป็นรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2562-2563  

ท่ี อ าเภอ 

2562 2563 

รวม 

สนง.
คณะกรรม

การ
การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สนง. 
บริหารงาน
คณะกรรมก
ารส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

สนง. 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยม 
ศึกษา  

เขต 36 

รวม 

สนง.
คณะ
กรรม 

การการ 
ศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สนง. 
บริหารงาน
คณะกรรม

การ
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง

ส่วน
ท้องถ่ิน 

สนง. 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยม 
ศึกษา 

เขต 36 

1 
เมือง
เชียงราย 

127 84 22 13 8 119 75 23 13 8 

2 เวียงชัย 26 19 3 2 2 24 17 3 2 2 

3 เชียงของ 43 36 3 1 3 39 32 3 1 3 

4 เทิง 57 50 2 3 2 55 48 2 3 2 

5 พาน 67 50 5 7 5 58 41 5 7 5 

6 ป่าแดด 15 9 2 3 1 14 8 2 3 1 

7 แม่จนั 56 44 5 5 2 54 41 6 5 2 

8 เชียงแสน 37 29 3 3 2 33 25 3 3 2 

9 แม่สาย 51 34 11 4 2 49 32 11 4 2 

1
0 แม่สรวย 

57 53 1 1 2 56 51 2 1 2 

1
1 เวียงป่าเป้า 

47 40 4 1 2 48 37 5 1 2 

1
2 พญาเม็งราย 

29 23 2 1 3 26 20 2 1 3 

1
3 เวียงแกน่ 

24 22 1 - 1 23 21 1 0 1 

1
4 ขุนตาล 

22 16 2 2 2 20 14 2 2 2 

1
5 แม่ฟ้าหลวง 

33 32 - - 1 32 31 0 0 1 

1
6 แม่ลาว 

18 16 - 1 1 17 15 0 1 1 

1
7 เวียงเชียงรุ้ง 

18 13 2 2 1 18 13 2 2 1 

1
8 ดอยหลวง 

16 14 1 - 1 15 13 1 0 1 
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ท่ี อ าเภอ 

2562 2563 

รวม 

สนง.
คณะกรรม

การ
การศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

สนง. 
บริหารงาน
คณะกรรมก
ารส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

สนง. 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยม 
ศึกษา  

เขต 36 

รวม 

สนง.
คณะ
กรรม 

การการ 
ศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

สนง. 
บริหารงาน
คณะกรรม

การ
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน 

กรม
ส่งเสริม

การ
ปกครอง

ส่วน
ท้องถ่ิน 

สนง. 
เขตพื้นท่ี
การศึกษา

มัธยม 
ศึกษา 

เขต 36 

  รวม 743 584 69 49 41 697 534 73 49 41 

ที่มา : 1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา จ.เชียงราย เขต 1,2,3,4 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 36 จ.เชียงราย 3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปี 2560 รายงานสถติิจังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2560 สถติิจังหวัดเชียงราย ส านักงานสถติิแห่งชาติ,2561. 

และปี 2561 และรายงานสถิตจิังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2562 สถิติจังหวัดเชียงราย,2563 

แผนภูมิที่ 3  โรงเรียน จ าแนกตามสังกัด เป็นรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563 

  4.1.2) ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
  จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โดยมีสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับ ตามตารางที่ 50 ดังนี้ 

ตารางท่ี 5  จ านวนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีทั้งสิ้น 21 แห่ง โดยในล าดับที่ 9 - 21 เป็นสถาบัน
อาชีวศึกษา รายชื่อดังนี้ 

ที ่ สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัย 

1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติเชียงราย 
5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยบริการศูนย์เชียงราย 
6 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

77%

10%
7% 6% สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สนง.บริหารงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การศึกษาเอกชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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ที ่ สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
7 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว-เชียงราย (วิทยาเขตนคร

เชียงราย) 
8 มหาวิทยาลัยเชียงราย (เอกชน) 

วิทยาลัย 
9  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
12 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
13 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
14 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
15 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 

โรงเรียน (สถาบันอาชีวศึกษา) 
17 โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 
18 โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 
19 โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย 
20 โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย 
21 โรงเรียนชัยศิษย์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงของ 

 4.1.3) ศักยภาพและโอกาสทางการศึกษา 
 จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  

ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ (แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย) 

 1) การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, 
องค์การบริหารส่วนต าบล) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้จัดการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย 

 2) การศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่กระจายทั่วพ้ืนที่  
ของจังหวัดเชียงราย สามารถรองรับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างทั่วถึงและมีการจัดสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษภาษาจีน  
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โดยเจ้าของภาษา เพ่ือรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้สามารถผลิตบุคลากรรองรับ
ตลาดแรงงาน และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

 3) การศึกษานอกระบบ 
 การศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้กับผู้พลาดโอกาสเรียนจากระบบ

การศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน ที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางอันจะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพ
และในการแข่งขันและการพัฒนา เพราะเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คน  
มีคุณธรรมน าความรู้ อันจะเป็นการน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาตามปรัชญา “คิดเป็น” ซึ่งจังหวัด
เชียงราย โดยส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ดังต่อไปนี้ 

  3.1) การศึกษานอกระบบข้ันพื้นฐาน 
  ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือยกระดับการศึกษา เช่น ประชาชนวัยแรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส แรงงานต่างด้าว ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการและ
ความจ าเป็น ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและมีการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา กศน.) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับ  
การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

  3.2) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
  (1) การจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างพ้ืนฐาน เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่าง

ก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า เป็นต้น และอาชีพระยะสั้นอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงงานและมีการต่อยอดอาชีพเดิม  
ให้พัฒนาปรับปรุงเป็นที่ยอมรับของตลาด เป็นการสร้างงาน และพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ  
ของแต่ละพ้ืนที ่

  (2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือเสริมสร้างให้ด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  (3) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยได้เตรียมการพัฒนาหลักสูตร
เตรียมพร้อมป้องกันภัยแผ่นดินไหว ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
“ให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากเหตุแผ่นดินไหว โดยเชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์” 

  3.3) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ 
  (1) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน การเรียนรู้ มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและ

บ้านหนังสือชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  (2) การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือครอบครัว และชุมชน โดยให้ความส าคัญ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนวัยแรงงาน และ เยาวชนนอกโรงเรียน 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น 

การส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนการเรียนรู้
เรื่องประชาคมอาเซียน และ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน กศน.ต าบล ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยได้บูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตร กศน. เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือพร้อมการด ารงชีวิต
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
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  (5) ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสารอย่างเท่าทันเหตุการณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง และ ชุมชน ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับอ าเภอต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย และ อ าเภอตามแนวชายแดน 

  (6) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อและบริการอ่ืน
ใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย 

 4) การศึกษาระดับอุดมศึกษาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ถือว่าได้จังหวัดเชียงราย มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

จังหวัดเชียงราย สามารถจัดการศึกษารองรับประชาชน ชาวเชียงรายและจังหวัดอ่ืน ๆ ตลอดจนการจัดการศึกษา
ให้ประชาชนของประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถจัดการศึกษารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 

 (1) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 (2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
 (4) มหาวิทยาลัยเชียงราย 
 (5) มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
 (6) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศูนย์วิทยบริการจังหวัดเชียงราย 
 (7) วิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 (8) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยบริการศูนย์เชียงราย 
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยหลักที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่หลากหลายรองรับผู้เรียน 
 4.1.4) ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 

  ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและ 
จากปัจจัยภายนอก พอประมวลสรุปได้ดังนี้ 

   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1) ระดับปฐมวัย 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ขาดครูที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 - ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
 2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 - ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนา

อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - การขาดแคลนคร ู
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 - เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
 - ขาดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษเฉพาะ 
 3) การอาชีวศึกษา 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
 - นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี ประกอบกับค่าตอบแทน

และการยอมรับในสังคมต่ า 
 - ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่งเข้า

เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน ๆ ท าให้ขาดแคลนแรงงานระดับกลาง
อย่างต่อเนื่อง 

 - ขาดแคลนครู อาจารย์ด้านวิชาชีพ 
 - ขาดทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาก าลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น 
 - บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษาทุกคน

เข้าเรียนอุดมศึกษา 
 - ผู้ตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และไม่รู้ทิศทาง

ความต้องการก าลังคน 
 5) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมากและมีความหลากหลาย 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนของ

ครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
 - การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออกบ่อย 

ท าให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิ์ผล 
 - กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ห่างไกลมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 
  ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 1) ประเด็นปัญหา 
 (1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปัญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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 (2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 

 (3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์รวมทั้ง
อาจารย์ประจ าส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 (4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 (5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและครูส่วนใหญ่  

ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
 2) สาเหตุของปัญหา 
 (1) มาตรการควบคุมอัตราก าลังภาครัฐ ท าให้กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจากการ

เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนก าหนด 
 (2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท า ให้เกิดปัญหาขาดแคลนครู 
อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

 (3) ไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ 
 (4) ไม่มีสถาบันผลิตครูใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย์ประจ าการ

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพและส่งเสริม
สนับสนุนให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 

 (5) เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ด้านการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่จูงใจให้อาจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาท าการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 1) ประเด็นปัญหา 
 (1) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูยังมีน้อย 
 (2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แก่ตนเองยังท าได้น้อย 
 (3) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน

การสอนอย่างสมบูรณ์ 
 (4) ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการศึกษาที่มีอยู่เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันเช่น Uninet, 

MOE Net เป็นต้น 
 (5) ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ต าราเรียน และอุปกรณ์ต่าง  ๆ

รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 
 (6) ขาดหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 2) สาเหตุของปัญหา 
 (1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน ามาสร้างและใช้บทเรียน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 (2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียน

การสอน รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 
 (3) ขาด content และ courseware ส าหรับการท าบทเรียนเ พ่ือการเรียนรู้ทางสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 (4) มีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการ Internet ระหว่างพื้นที่ในเมือง นอกเมืองขนาด และ

ประเภทโรงเรียน 
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 (5) ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 

 (6) หน่วยงานที่ด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการในลักษณะต่างคนต่างท า  
เกิดความซ้ าซ้อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 

 ด้านการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 1) ระดับปฐมวัย 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
 - การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานยังขาดความเข้มแข็ง 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ศูนย์เด็กปฐมวัยมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย  

ได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
 - ขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - ขาดการประสานและด าเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ 

 2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับการปรับปรุง/

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 - สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่นอปท.และภาคเอกชน 
 - โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
 - ปัจจัยด้านการเมืองการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยนตาม

นโยบายของรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง
และผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้  
หลายเรื่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลส าเร็จ และหลายเรื่องต้องหยุดชะงักลงไม่ สามารถสานต่อได้ 

 3) การอาชีวศึกษา 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 -การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เชื่อมโยงกับสถาน

ประกอบการเท่าท่ีควร ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 -ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ 

รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท างาน 
 -ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษาไม่สามารถ

ดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร 
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 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู้/การจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 - ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 
 4) การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิต 

เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไม่เข้มแข็ง 
 - การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยงกับการท างาน 

ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่ส าคัญบางประการที่ผู้ใช้ต้องการ 
 - การผลิตก าลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - การบริหารจัดการและภาวะผู้น า ระบบการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ  

ท าให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์  
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา 

 - ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยขาดระบบ
การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษาและ  
ภาคการผลิต 

 - การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพ 
โดยไม่ค านึกถึงภาวการณ์ท างานของบัณฑิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อสังคมในอนาคตเป็นการผลิตที่เน้น
ปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

 -การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกก ากับเชิง
นโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

 5) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 
 - ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 - ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพหลากหลายตรงกับความต้องการ  

ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 
 - การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและเข้มแข็งเพียงพอ 
 - ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
 (1) ประเด็นปัญหา 
 - สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 - มีปัญหาความพร้อมและเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 - การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คล่องตัวและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
 - การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินภารกิจทั้ง 4 ด้านอันได้แก่  

1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 3) การให้บริการทางวิชาการ 
 - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไม่สามารถสนองตอบความต้องการ

กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น 
 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - การกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ด าเนินการแล้วตามกฎหมาย  

แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
 - ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติ ในการรับค าสั่ ง  

จากหน่วยงานส่วนกลางบ และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการให้หน่วยปฏิบัติด าเนินการ
ตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรในพ้ืนที่ และสถานศึกษาไม่คุ้นเคยในระบบการบริหารแบบเป็นอิสระ
ด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความม่ันใจในการตัดสินใจทิศทางของหน่วยงาน 

 - ความไม่พร้อมของระบบเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - สถานบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลท าให้ไม่สามารถด าเนินภารกิจให้สนอง
ความต้องการทั้งของประชาชนและประเทศได้ 

 - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ยังบริหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว่าจะได้มีความพยายาม
น ามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่การด าเนินงานยังไม่บรรลุผล
ทั้งหมด 

 - สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
 (1) ประเด็นปัญหา 
  -การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนสถาน

ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา และสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการพัฒนาก าลังคน รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ยังท าได้น้อย 

 - ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วนต่ าง ๆ  
ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐได้มาก 

 - การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาด้วยกันเองยังมีน้อย อาทิระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้นทั้งในการด าเนิน
ภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 

 - ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

 (2) สาเหตุของปัญหา 
 - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่าง  ๆ  

เห็นความส าคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังท าได้น้อย 
 - นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบ่งภาระความรับผิดชอบในการ  

จัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 
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  - ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 (4.2) สาธารณสุข 
  จากข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพของจังหวัดเชียงราย พบว่าในปี 2563 จังหวัด
เชียงราย มีประชากรทั้งหมด 1,282,554 คน มีประชากรผู้สูงอายุ จ านวน 180,002 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.0 ของประชากรทั้งจังหวัด และแนวโน้มทิศทางกลุ่มประชากรภายในปี 2567 ของประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
  4.2.1) สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  จากข้อมูลและสถานการณ์สถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท เป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 
2563 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีสถานพยาบาลทั้งสิ้น จ านวน 787 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล 
จ านวน 21 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 214 แห่ง 
และคลินิกทุกประเภท จ านวน 547 แห่ง  

ตารางท่ี 6  สถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท เป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563  

ที ่ อ าเภอ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล 

คลินิกทุกประเภท 

1 เมืองเชียงราย 4 3 30 232 
2 เวียงชัย 1 0 9 15 
3 เชียงของ 1 0 17 25 
4 เทิง 1 0 16 13 
5 พาน 1 0 20 24 
6 ป่าแดด 1 0 6 10 
7 แม่จัน 1 0 15 42 
8 เชียงแสน 1 0 13 25 
9 แม่สาย 1 1 11 67 

10 แม่สรวย 1 0 12 23 
11 เวียงป่าเป้า 1 0 10 22 
12 พญาเม็งราย 1 0 8 8 
13 เวียงแก่น 1 0 9 3 
14 ขุนตาล 1 0 6 7 
15 แม่ฟ้าหลวง 1 0 13 7 
16 แม่ลาว 1 0 9 9 
17 เวียงเชียงรุ้ง 1 0 6 7 
18 ดอยหลวง 1 0 4 8 

   รวม 21 5 214 547 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563 
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แผนภูมิที่ 4  สถานพยาบาลในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563 

 
 หากจ าแนกสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงราย พบว่าจ านวนเตียง รพศ./รพช. จ านวน 1,717 เตียง 

ในจังหวัดเชียงราย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 217 แห่ง ทั้งนี้อ าเภอที่มีจ านวนเตียง รพศ./
รพช. มากกว่า 100 เตียง ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอพาน และอ าเภอแม่จัน  

ตารางท่ี 7  ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ปี 2563  

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนเตียง รพศ./รพช. 

รพ.สต.ท้ังหมด 
 

สสช. ตามกรอบ มีอยู่จริง 

1 เมือง รพศ. 756 เตียง 758 เตยีง 30 0 

   -รพ.โอเวอร์บรุ๊ค รพศ. 223 เตียง 223 เตียง 0 0 

   -รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์  รพศ. 120 เตียง 120 เตียง 0 0 

   -รพ.เชียงรายอินเตอร์ รพศ. 60 เตียง 59 เตียง 0 0 

   -รพ.เกษมราษฎร์แม่สาย รพศ. 30 เตียง 30 เตียง 0 0 

   -รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช รพศ. 60 เตียง 60 เตียง 0 0 

   -รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  รพศ. 107 เตียง 107 เตียง 0 0 

   -รพ.ศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

รพศ. 400 เตียง 80 เตียง 0 0 

   -รพ.กรุงเทพเชียงราย รพศ. 57 เตียง 57 เตียง 0 0 

2 เวียงชัย (พระญาณสังวร) รพช. 30 เตียง 30 เตียง 9 0 

3 เวียงเชียงรุ้ง รพช. 30 เตียง 30 เตียง 6 0 

4 เทิง รพช. 60 เตียง 66 เตียง 16 0 

5 เชียงของ รพช. 90 เตียง 68 เตียง 17 0 

โรงพยาบาลรัฐบาล
3%

โรงพยาบาลเอกชน
1%

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

27%

คลินิกทุกประเภท
69%

โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกทุกประเภท
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ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนเตียง รพศ./รพช. 

รพ.สต.ท้ังหมด 
 

สสช. ตามกรอบ มีอยู่จริง 

6 พญาเม็งราย รพช. 30 เตียง 48 เตียง 8 0 

7 เวียงแก่น รพช. 30 เตียง 30 เตียง 9 1 

8 ขุนตาล รพช. 30 เตียง 34 เตียง 6 0 

9 พาน รพช. 120 เตียง 118 เตยีง 20 0 

10 ป่าแดด รพช. 30 เตียง 30 เตียง 6 0 

11 แม่สรวย รพช. 60 เตียง 59 เตียง 12 0 

12 เวียงป่าเป้า รพช. 60 เตียง 64 เตียง 10 0 

13 แม่จัน รพช. 120 เตียง 108 เตยีง 15 0 

14 แม่สาย รพช. 90 เตียง 98 เตียง 11 0 

15 เชียงแสน รพช. 60 เตียง 60 เตียง 13 0 

16 แม่ฟ้าหลวง รพช. 30 เตียง 30 เตียง 12 0 

17 แม่ลาว รพช. 30 เตียง 30 เตียง 9 0 

18 ดอยหลวง รพช. 30 เตียง - 4 0 

 รวม 2,743 เตียง 2,397 เตียง 213 1 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,2563. 
หมายเหตุ :  รพ. 30 เตียง 8 แหง่ , รพ. 60 เตยีง 3 แห่ง , รพ. 90 เตียง 4 แห่ง , รพ. 120 เตยีง 2 แห่ง , รพ. 756 เตียง 
1 แห่ง , รพ.ดอยหลวง เปิดเฉพาะ OPD ตั้งแต่ ธันวาคม 2557 

  เมื่อพิจารณาจ านวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และจ านวนเตียง จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 2557 - 2561 พบว่าจ านวนสถานพยาบาลมีจ านวนคงที่ พ.ศ. 2559 มีจ านวนเตียงรองรับ
ผู้ป่วย จ านวน 1,696 เตียง และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน พ.ศ. 2560 จ านวน 2,077 พ.ศ. 2561 จ านวน 1,929 
เตียง และ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,717 เตียง ตามล าดับ  

ตารางที่ 8  จ านวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและจ านวนเตียง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557 - 
2562  

ปี จ านวนแห่ง เตียง 

2557 21 2,427 
2558 21 2,267 

2559 18 1,696 

2560 20 2,077 

2561 21 1,929 

2562 30 2,717 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สถติิสุขภาพ ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2563. 
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  4.2.2) การจัดระดับสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

ตารางท่ี 9  ระดับสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาระบบสาธารณสุขส่วนภูมิภาค  

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2559. 
หมายเหตุ    - โรงพยาบาลแมจ่ัน ขอเลื่อนจาก M 2 เป็น M 1 ในปงีบประมาณ 2558 

    - โรงพยาบาลเชียงของ ขอเลื่อนจาก F1เป็น M 2 ในปีงบประมาณ 2559 

 ส าหรับการจัดระดับบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ส่วนภูมิภาค พบว่าระดับ A ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระดับ M ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สาย  
โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน นอกจากนั้นโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดเป็นโรงพยาบาลระดับ F  
  4.2.3) สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดอ่ืนและภาคเอกชน  

ตารางท่ี 10  สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดอ่ืนและภาคเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ชื่อโรงพยาบาล จ านวน/เตียง ชื่อโรงพยาบาล จ านวน/เตียง ชื่อโรงพยาบาล 
จ านวน/

เตียง 
1. โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ศรี
บุรินทร ์

120 1. โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง 

107 1. โรงพยาบาลค่ายเม็ง
รายมหาราช 

60 เตียง 

2. โรงพยาบาล
โอเวอร์บรุ๊ค 

223     

สถานบริการสาธารณสุขในสงักัดอ่ืนและภาคเอกชน 
สถานบริการ จ านวน สถานบริการ จ านวน สถานบริการ จ านวน 
1. คลินิกแพทย ์ 174 แห่ง 2. คลินิกทันตแพทย ์ 52 แห่ง 3. คลินิกเทคนคิ

การแพทย์ 
9 แห่ง 

สถานบริการ จ านวน สถานบริการ จ านวน สถานบริการ จ านวน 
4. คลินิกการ
พยาบาลและ
ผดุงครรภ ์

229/11 แห่ง 5. คลินิก
กายภาพบ าบัด 

9 แห่ง 6. คลินิกสาขาการแพทย์
แผนไทย 

13 แห่ง 

ระดับสถานบริการ 
ระดับ A  
(Advance&Sophisticate 
Technology) 

ระดับ S 
(Standard-
Level Referal 
Hostital) 

ระดับ M (Mid-Level Ref-
eral Hostital) 

ระดับ F (First-Level Referal Hostital) 

M1 M2 F1 F2 F3 
-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ศูนย์ความเชี่ยวชาญ 
ระดับสูง 
1.ทารกแรกเกิดระดับ 2 
2.โรคมะเร็ง ระดับ 2 
3.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ระดับ 1 
4.โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ระดับ 1 
 

- 
 

รพ.แม่สาย  
รพ.พาน   
และ รพ.แม่จัน 

รพ.เวียงป่าเป้า , 
รพ.เทิง และ  
รพ.เชียงของ 

- รพ.สมเด็จฯ 
- รพ.เวียงเชียงรุ้ง 
- รพ.พญาเม็งราย 
- รพ.เวียงแก่น 
- รพ.ขุนตาล 
- รพ.ป่าแดด 
- รพ.แม่สรวย 
- รพ.เชียงแสน 
- รพ.แม่ฟา้หลวง 
- รพ.แม่ลาว 

รพ.ดอย
หลวง 
 

1 แหง่ - - 3 แหง่ 3 แหง่ 10 แห่ง 1 แหง่ 
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7. สถานท่ีขาย
ยาแผนปัจจุบัน 

184 แห่ง 8. สถานท่ีขายยา
แผนปัจจุบันเฉพาะ
บรรจุเสรจ็ 

59 แห่ง 9. สถานท่ีขายยาแผน
โบราณ 

18 แห่ง 

10. สถานท่ี
ผลิตขายยาแผน
โบราณ 

6 แห่ง 11. สหคลินิก 5 แห่ง   

ที่มา : รายงานประจ าปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เชียงราย, 2562. 

  สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดอ่ืนประกอบด้วย 4 โรงพยาบาลได้แก่ 1. โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ศรีบุรินทร์ 2. โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 4. โรงพยาบาล
ค่ายเม็งรายมหาราช สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน คลินิกแพทย์ จ านวน 174 แห่ง และเป็นคลินิก 
ทันตแพทย์ จ านวน 52 แห่ง  
  4.2.4) ข้อมูลบุคลากรสุขภาพ 
  จ านวนบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์  เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข  จพ.สาธารณสุข  จพ.ทันตสาธารณสุข/ทันตาภิบาล มีจ านวน แพทย์ทั้งสิ้น 3,820 คน 
บุคลากรทางการแพทย์ คิดเป็น อัตราส่วน 1 : ประชากรในจังหวัดเชียงราย เท่ากับ  1 : 2 ,495 คน  
ทันตแพทย์ จ านวน 136 คน อัตราส่วน 1 : ประชากรในจังหวัดเชียงราย เท่ากับ 1 : 8,451 เภสัชกร จ านวน 
171 คน อัตราส่วน 1 : ประชากรในจังหวัดเชียงราย เท่ากับ 1 : 6.870 และพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 
2,224 คน อัตราส่วน 1 : ประชากรในจังหวัดเชียงราย เท่ากับ 1 : 542 คน นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 
477 คน จพ.สาธารณสุข จ านวน 191 คน จพ.ทันตสาธารณสุข/ทันตาภิบาล จ านวน 89 คน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 11  จ านวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดเชียงรายเทียบกับประชากร 

บุคลากรสาธารณสุข 
จ านวน (ปฏิบัติงานจริง) อัตราส่วน 1 : ประชากร 

สสจ. รพศ. รวม จ.เชียงราย ระดับประเทศ 
แพทย์ 2 221 486 1 : 2,495 1 : 3,720 
ทันตแพทย์  115 21 136 1 : 8,451 1 : 13,267 
เภสัชกร 116 55 171 1 : 6.870 1 : 7,352 
พยาบาลวิชาชีพ 1,235 998 2,224 1 : 542 1 : 607 
นักวิชาการสาธารณสุข 454 23 477 1 : 2,092 - 
จพ.สาธารณสุข 482 9 191 1 : 6,071 - 
จพ.ทันตสาธารณสุข/ทันตาภิบาล 86 3 89 1 : 13,091 - 

รวม 2,490 1,330 3,820   

ที่มา : รายงานประจ าปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เชียงราย, 2563. 

ตารางที่ 12  จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาล เป็นรายอ าเภอเทียบกับประชากรเจ้าหน้าที่ 
ทางการแพทย์ของรัฐบาล พ.ศ. 2562 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาล รวม 
อัตราส่วน 1 : ประชากร 

จ.เชียงราย 

แพทย์ 401 1 : 2,922 
ทันตแพทย ์ 130 1 : 9,013 
เภสัชกร 186 1 : 6299 



 
21 

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาล รวม 
อัตราส่วน 1 : ประชากร 

จ.เชียงราย 

พยาบาล 2,206 1 : 531 
พยาบาลเทคนิค 8 1 : 146,460 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563. 

  เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน
จังหวัดเชียงราย พบว่า รพ.โอเวอร์บรุ๊ค มีจ านวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข  
และภาคเอกชนมากที่สุด จ านวน 266 คน รองลงมารพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ มีจ านวนบุคลากร จ านวน 
191 คน และ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ านวน 86 คนตามล าดับ 

ตารางท่ี 13  จ านวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน จังหวัดเชียงราย  

 
สถานบริการ 

จ านวนบุคลากร (คน)  

แพทย์ 
ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร 
พยาบาล
วิชาชีพ 

จนท. 
อื่น ๆ 

รวม หมายเหตุ 

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค 27 1 13 179 49 266 เอกชน 
รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 28 3 13 126 21 191 เอกชน 
รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 2 3 28 43 86 ทบวงมหา-

วิทยาลัย 
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 4 1 1 13 73 47 ก.กลาโหม 
รพ.เชียงรายอินเตอร์ 9 NA NA NA NA 9 เอกชน 
รพ.เกษมราษฎร์แม่สาย 17 NA NA NA NA NA เอกชน 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

29 NA NA NA NA NA ทบวงมหา-
วิทยาลัย 

เทศบาลนครเชียงราย - - - 7 9 17 อปท. 
เรือนจ ากลางเชียงราย - - - 4 4 8 ก.ยุติธรรม 

รวม 624  

ที่มา : รายงานประจ าปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เชียงราย, 2563. 

  4.2.5) ข้อมูลสถิติชีพของประชากรจังหวัดเชียงราย 
  จากข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย พบว่า จ านวนเกิดมีชีพของเด็กในปี 2562 มีจ านวน 
9,441 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 9,384 คน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2558 - 2561 จ านวน
เด็กที่เกิดในจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการศึกษาที่สูงขึ้น และโอกาส 
ทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นของเพศหญิง จะท าให้ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้าน แทนที่จะรับหน้าที่เพียงแค่
แม่บ้านที่คอยดูแลลูกๆ เท่านั้น นอกจากนี้ การเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายประเทศ 
รวมทั้งผลส าเร็จของการคุมก าเนิดก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้อัตราการเกิดโดยไม่ตั้งใจลดลงมากเช่นกัน 

ตารางที่ 14  ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย 2558 - 2562 (ณ 30 ธันวาคม ของทุกปี) (ข้อมูลตามรายงาน
ประจ าปี 62 ของส านักงานสาธารณสุข) 

สถิติชีพ 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เกิดมีชีพ* 10,229 8.42 9,587 7.5 9,429 7.7 9,384 7.34 9,441 8.06 
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สถิติชีพ 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

ตาย* 8,846 7.28 9,216 7.2 8,231 6.4 8,525 6.67 8,996 7.68 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ* 1,383 0.11 – – – – 859 0.67 – – 

ทารกตาย** 39 3.81 39 4.1 38 4.0 57 6.07 20 2.12 

มารดาตาย** 2 19.55 1 10.4 0 0 0 0 2 21.18 

เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีตาย* 64 1.20 – – – – 78 0.93 – – 

ที่มา : รายงานประจ าปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เชียงราย, 2563. 
ข้อมูลเกิดมีชีพ, การตาย, ทารกตาย, เด็กต่ ากว่า 5 ปีตาย จากสูตบิตัร, มรณะบัตร 

หมายเหตุ 1. อัตราเกิดมีชีพ, อัตราตาย /1,000 คน  2. อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ/ประชากร 100 คน 3. อัตราทารก/การเกดิ
มีชีพ 1,000 คน 4. อัตรามารดาตาย/การเกิดมีชีพ 100,000 คน 5. อัตราเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปีตาย/การเกิดมีชีพ 1,000 คน 

แผนภูมิที่ 5  อัตราการเกิดของประชากรจังหวัดเชียงราย 

 
แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย 2558 - 2562 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

อัตราการเกิดของประชากรจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558-2567

อัตราการเกิด การพยากรณ์(อัตราการเกิด)

ขีดจ ากัดความเชื่อมั่นระดับล่าง(อัตราการเกิด) ขีดจ ากัดความเชื่อมั่นระดับบน(อัตราการเกิด)
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เปรียบเทียบข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย 2558 – 2562

เกิดมีชีพ ตาย
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  4.2.6) สาเหตุการตายท่ีส าคัญ 10 อันดับโรค 

ตารางท่ี 15  สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับโรค (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) ปี 2557 - 2562 

ที่ โรค 
2558 2559 2560 2561 2662 

จ านวน
(คน) 

อัตรา 
จ านวน
(คน) 

อัตรา 
จ านวน
(คน) 

อัตรา 
จ านวน
(คน) 

อัตรา 
จ านวน 
(คน) 

อัตรา 

1 เนื้องอก
ร้าย 
ทุกชนิด 

1,603 133.5
1 

1,438 
 

112.5
1 
 

1,404 
 

109.84 
 
 

1,747 114.4
8 

1,491 127.2
5 

2 โรคของ
ระบบ 
ประสาท
อื่นๆ 

78 6.47 161 
 

12.6 
 

361 28.24 672 52.19 699 59.66 

3 การติดเช้ือ
ในกระแส
เลือด 

504 42.15 633 49.52 433 33.88 474 38.61 581 49.59 

4 ปอดบวม 379 31.43 611 47.80 583 45.61 508 39.45 584 49.84 

5 อบัติ
เหตุการ
ขนส่ง 

282 23.38 350 27.38 345 26.99 307 23.84 325 27.74 

6 ไตวาย 477 39.55 456 35.68 439 34.35 490 38.05 211 18.01 

7 เลือดออก
ในสมอง 

203 16.83 198 15.49 150 11.74 260 20.19 187 15.96 

8 ความดัน
โลหิตสูง 

193 16.00 203 15.88 265 20.73 158 12.27 175 14.94 

9 โรคหัวใจ 
ขาดเลือด 

86 7.13 303 23.71 265 20.73 277 21.51 134 11.44 

1
0 

โรคปอดอุด
กั้นเร้ือรัง 

383 31.76 414 32.39 319 24.96 266 20.66 119 10.16 

ที่มา : มรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย ปี 2558-2562 
รายงานประจ าปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั เชียงราย, 2562. 

แผนภูมิที่ 7  สาเหตุการตายที่ส าคัญ 10 อันดับโรค ปี พ.ศ. 2562 

ที่มา ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2563 

15%

13%

13%
5%7%3%4%4%3%

33%

โรคระบบประสาท การติดเช้ือในกระแสเลือด ปอดบวม ไตวาย อบัติเหตุการขนส่ง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เลือดออกในสมอง โรคหัวใจ เนื้องอกร้าย
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 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุการเสียชีวิตส าคัญ 10 อันดับโรค ได้แก่ เนื้องอกร้ายทุกชนิด การติดเชื้อ
ในกระแสเลือด ปอดบวม ไตวาย อุบัติเหตุการขนส่ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เลือดออกในสมอง
โรคหัวใจ ขาดเลือด โรคของระบบประสาทอ่ืน ๆ (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) ปี 2557 - 2562 พบว่า  
3 โรคที่มีอัตราจากการเสียชีวิตมากที่สุดได้แก่ อัตราการเสียชีวิตจากโรคเนื้องอกร้ายทุกชนิด จ านวน 1,491 คน 
รองลงมา โรคของระบบประสาทอื่น ๆ 699 คน และ โรคปอดบวม จ าวน 581 คน ตามล าดับ  

 (4.3) อาชญากรรม 
  ส าหรับสถานการณ์อาชญากรรมจากข้อมูลการการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 - 2564 โดยพิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น
และจับกุมได้โดยค านวณจากผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการรายงานของส านักต ารวจแห่ งชาต ิ
ต่อจ านวนคดีแต่ละกลุ่มท่ีได้รับแจ้ง ทั้งนี้ คดีให้หมายความถึงคดีท่ีอยู่ในความผิด 4 กลุ่ม ได้แก่   
  1. คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 
  2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
  3. คดีฐานความผิดพิเศษ 
  4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
  พบว่าแนวโน้มคดีคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้
เห็นได้จากจ านวนรับแจ้งเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ. 2563 พบว่า เกิดคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายมากที่สุด 
10,833 ราย จับกุม 10,613 ราย รองลงมาคือคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  632 ราย จับกุม 530 ราย 
รองลงมาคือ คดีฐานความผิดพิเศษ 284 ราย จับกุม 97 ราย และคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 225 ราย จับกุม 
213 ราย ดังตารางที่ 16  

ตารางท่ี 16  ข้อมูลผลการด าเนินงาน ในปี 2560 - 2564  

 
ประเภท
ความผิด 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ในปี 2560 - 2564 
2560 2561 2562 2563 2564 

(1 ม.ค-1 ก.พ.) 
แจ้ง จับ แจ้ง จับ แจ้ง จับ แจ้ง จับ แจ้ง จับ 

1. คดีชีวิต 
ร่างกาย และ
เพศ 

228 176 246 224 223 203 225 213 19 19 

2. คดี
ประทุษร้ายต่อ
ทรัพย ์

1,015 741 567 486 582 496 632 530 41 37 

3.คดีฐาน
ความผิดพเิศษ 

294 130 484 213 506 301 284 97 15 5 

4.คดีทีร่ัฐเป็น
ผู้เสยีหาย* 

6,167(1) 6,238(2) 8,824(1) 8,700(2) 10,342(1) 10,023(2) 10,833(1) 10,613(2) 998(1) 1,022(2) 

หมายเหตุ : (1)จับกุม (ราย)  (2) ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม (คน) 
      ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564 
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 (4.4) ปัญหายาเสพติด 
 4.4.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 สถานการณ์การเปลี่ยนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมีผลกระทบโดยตรง  

ต่อสถานการณ์ยาเสพติดในอนาคตหลายประการ เช่น 
 - แนวโน้มกระแสประชาคมโลก จากข้อมูลจากส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ (PDODC) พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ในพ้ืนที่ชายแดน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แขวงบ่อแก้ว  สปป.ลาว และเมืองท่าข้ีเหล็ก สหภาพเมียนมา เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดจากพ้ืนที่พระจันทร์เสี้ยว
ทองค า และชี้แนวโน้มว่า สหภาพเมียนมาเป็นแหล่งผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก รองจากประเทศ
อัฟกานิสถาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดโลก รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย  
ที่มีเขตชายแดนติดต่อสหภาพเมียนมา 

  - แนวโน้มกระแสประชาคมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  จากการที่สหรัฐอเมริกา
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับทวีปเอเชีย (Pivot to Asia) เพ่ือสร้างสมดุล 
ในความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สิงค์โปร์ เมียนมา และไทย และมีหลายหัวข้อที่ต้องห้าม
ส าหรับหยิบยกขึ้นมาเจรจาระหว่างประเทศด้วยเกรงว่าจะท าลายความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ (Sensitive 
issues) สิทธิมนุษยชน ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตย บทบาทขององค์การภาคเอกชน และความ
ขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่จะมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ และ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติดที่จะถูกลักลอบน าเข้า 
น าออกไปยังต่างประเทศหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศที่เป็นเจ้าของเงินทุนช่วยเหลือเป็นหลัก 

 - แนวโน้มกระแสประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศในภูมิภาครวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 
ใน พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดและการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งทางบวกและทางลบหลายประการ ผลกระทบทางลบเช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
เครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคจะเอ้ืออ านวยต่อการล าเลียงยาเสพติด
ทั้งต่อประเทศต้นทางที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ประเทศทางผ่านที่เป็นจุดแวะพัก และประเทศปลายทางที่เป็น
ตลาดผู้บริโภค เส้นทางล าเลียงยาเสพติดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกิดความหลากหลายมากขึ้น 
ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการสกัดกั้นและปราบปราม เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ อาชญากรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แผนประทุษกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดจะพลิกแพลงและ
ซับซ้อนมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เอ้ือต่อการประกอบอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและการฟอกเงิน นักลงทุนต่างชาติจะอาศัยสิทธิลงทุนสัญชาติอาเซี ยน 
เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เกิดปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 ผลกระทบเชิงลบจากการที่ประเทศสมาชิกมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันและบทลงโทษ 
ที่รุนแรงไม่เหมือนกัน เกิดช่องว่างในความได้เปรียบระหว่างประเทศ เป็นเหตุให้นักค้ายาเสพติดหลบหนี  
จากการกระท าความผิดในประเทศที่มีบทลงโทษหนักหรือมีมาตรการที่รุนแรงไปยังประเทศอ่ืนที่มีบทลงโทษ
เบากว่า และอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศอยู่ภายใต้
ขอบเขตพรมแดนของประเทศตน ตลอดจนแผนประทุษกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติดจะพัฒนา
รูปแบบที่พลิกแพลงมากข้ึน ท าให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

  - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นปัจจัยและเงื่อนไข 
ให้เกิดผลต่อปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการผลิต การค้า การน าเข้า การส่งออก และการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ แรงจูงใจด้านรายได้จากการค้ายาเสพติดท าให้อัตราจ านวนผู้ค้ายาเสพติด
เพ่ิมขึ้น อาชญากรรมด้านยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเกิด  
ความเกี่ยวข้องกันของอาชญากรรมด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น องค์กรอาชญากรรมด้านยาเสพติดกับอาชญากรรม
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ทางทรัพย์สิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเปิดทางเศรษฐกิจท าให้เกิด              
การแฝงตัวเข้ามาขององค์กรอาชญากรรม 
  4.4.2) แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 

 เนื่องจากเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ส าคัญ 
เช่น สหภาพเมียนมาที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหลักในภูมิภาคอาเซียนทั้งฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ โดยเฉพาะ
ยาบ้าซึ่งผลิตเพ่ือส่งตลาดในประเทศเป็นหลัก สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตกัญชาและส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยมากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งมีการปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังเป็น
ประเทศทางผ่านยาเสพติดจากเมียนมามายังไทย เวียดนามและกัมพูชา รวมถึงเป็นทางผ่านสารตั้งต้นเข้าสู่
แหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ท าให้ด้านจังหวัดเชียงรายต้องก าหนดมาตรการปราบปรามจับกุมและ
สกัดกั้นอย่างเข้มงวด ทั้งสกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดทางบก ผ่านทางชายแดนทางบกที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเส้นทางดังกล่าวมักใช้เป็นพ้ืนที่เก็บพักยาเสพติดและเป็นเขตอิทธิพลของ  
ชนกลุ่มน้อยในประเทศเพ่ือนบ้าน และลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศภายในจังหวัด ผ่านทางอ าเภอ  
แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และแม่จัน นอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการขนยาเสพติดใช้เส้นทางทางน้ า ลักลอบขนยาเสพติด
ผ่านทางแม่น้ าระหว่างประเทศและน่านน้ าระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญภายใน
จังหวัดจึงต้องค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย นอกจากขบวนการค้าจากภายนอกประเทศแล้ว พบว่าเครือข่าย
การค้ายาเสพติดจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่ขยายตัวกว้างขึ้น เช่น เครือข่ายนักโทษ  
ในเรือนจ ายังคงเป็นกลุ่มหลักในการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่  

 

  จากสถานการณ์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ปี 2563 พบว่า ในปี 2563 ได้มีการ
จับกุมผู้ค้ายาเสพติกได้ จ านวน 6,807 คน ผู้ผลิตจ านวน 250 คน  จ าหน่าย จ านวน 1,103 คน  

ตารางท่ี 17  การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ปี 2563 

การด าเนินการการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 

ประเภทข้อกล่าวหา/การจับกุม ปี 2563 
จับได้ 6,807 
ผลิต 250 

จ าหน่าย 1,103 

    ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, 2563. 
  เมื่อพิจารณาถึงการควบคุมตัวยา พบว่าในปี พ.ศ. 2563 สามารถจับกุมยาเสพติดประเภท 
ยาไอซ์ ได้มากที่สุดจ านวน 1,342,841.776 กิโลกรัม รองลงมา ยาไอซ์จ านวนบ้า 35 ,764,989.5 เม็ด 
และ เคตามีน จ านวน 148,369.00กิโลกรัม ตามล าดับ  

ตารางท่ี 18  การควบคุมตัวยา เปรียบเทียบปี 2561 - ปี 2563 

ประเภทยาเสพติด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยาบ้า (เม็ด) 98,192,371.00 134,511,725.50 35,764,989.5 
ยาไอซ์ (กิโลกรัม) 4,299 1,160 1,342,841.776 
เฮโรอีน (กิโลกรัม) 165.21 23.43 3,356.052 
ฝิ่น (กิโลกรัม) 29 54.31 29,352.409 
เคตามีน (กิโลกรัม) - 96.19 148,369.00 

                                                                 ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, 2563. 
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    4.4.3) การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
  จากการด าเนินงานการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปี 2561 -  
ปี 2562 พบว่า การด าเนินงานการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีทิศทางแนวโน้มที่ลดลง
จากปี พ.ศ. 2561 ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าการด าเนินการสถานศึกษาผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 
91.21 การด าเนินการโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ ป.1 - 6 (คน) คิดเป็น
ร้อยละ 76.09 การด าเนินการ การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.67  
การด าเนินการโดยเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดย.อส. คิดเป็นร้อยละ 89 การด าเนินการ 
โดยสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “มยส.” คิดเป็นร้อยละ 128.57 การด าเนินการโดยสถานประกอบการ 
ผ่านเกณฑ์ “โรงงานสีขาว” คิดเป็นร้อยละ 103.33  

ตารางท่ี 19  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปี 2561 - ปี 2562 

การด าเนินการ 
ปี 2561 ปี 2562 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ (แห่ง) 207 216 104.35 626 571 91.21 

เสรมิสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดทีผ่่าน
เกณฑ์เชิงคณุภาพ ป.1 - 6 (คน) 

87,296 87,278 103.7 87,296 66,427 76.09 

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา(คน) 

7,095 22,856 322.14 7,292 5,081 69.67 

เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภยัยาเสพ
ติดย.อส.(คน) 

100 100 100 100 89 89 

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “มยส.” 
(แห่ง) 

50 52 104 7 9 128.57 

สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “โรงงานสี
ขาว” (แห่ง)  

100 107 107 30 31 103.33 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดเชียงราย ,2563. 
 4.4.4) แนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

  แนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการ
ยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ "เชียงรายโมเดล" มาตั้งแต่
ปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนครอบคลุมในทุกมิติ  ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสุขภาวะ โดยด าเนินการมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปราม  
และบ าบัดรักษายาเสพติด และบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชน โดยมีแผนการด าเนินงาน 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) มาตรการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบรุนแรงจากยาเสพติด 2) มาตรการลดการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และการป้องกันและบ าบัดฟ้ืนฟู  
3) มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 4) มาตรการก ากับติดตามและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 

 ในมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การสกัดกั้น  
การสืบสวนปราบปราม การลดความเดือดร้อนการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนตามเรื่องร้องเรียน 
ของประชาชน การจัดระเบียบสังคม และการเฝ้าระวังยาเสพติดภาคประชาชน  ผลการปฏิบัติงานในห้วง  
1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  ที่สนใจ มีดังนี้ 

 1. ด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติดตามแนวชายแดน 
จ านวน 105 ครั้ง ผู้ต้องหา 104 คน การปะทะ 6 ครั้ง ฝ่ายผู้ล าเลียงยาเสพติดเสียชีวิต 13 ศพ ของกลาง



 
28 

ยาบ้า 62,357,336 เม็ด ไอซ์ 600 กิโลกรัม เฮโรอีน 70 กิโลกรัม ฝิ่นดิบ 9 กิโลกรัม กัญชา 14 กรัม และเค
ตามีน 60 กิโลกรัม 

 2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด จับกุมข้อหารายส าคัญรวมจ านวน 52 ราย ผู้ต้องหา 61 คน 
และจับกุมรายย่อย 2,713 ราย ผู้ต้องหา 2,498 คน โดยจ าแนกเป็นข้อหา ผลิต 49 ราย/14 คน น าเข้า  
3 ราย/3 คน จ าหน่าย 156 ราย/116 คน ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 490 ราย/ 371 คน ครอบครอง  
322 ราย/301 คน เสพ 1,693 ราย/1,693 คน ของกลางยาเสพติด ยาบ้า 82,278,560.5 เม็ด   
ไอซ์  381,308.29 กรัม เฮโร อีน  22,003.35 กรัม กัญชา 294.503 กรัม เคตามีน 669 กรัม   
ฝิ่น 10,157.869 กรัม ต้นกัญชา 77 ต้น 

 3. ด้านการด าเนินงานตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วนยาเสพติด 1386 ได้รับ
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 55 เรื่อง พบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 17 ราย ด าเนินการจับกุม 13 ราย 
น าส่งกระบวนการบ าบัด 4 ราย และในห้วงวันที่ 17-20 ธ.ค.61 ได้มีการปิดล้อมตรวจค้นนักค้ารายใหญ ่
ทั่วทั้งจังหวัด จับกุมจ านวน 58 คดี ผู้ต้องหา 57 คน ของกลางยาบ้า จ านวน 28,760,564 เม็ด เฮโรอีน 
จ านวน 30.9 กรัม 

 4. ด้านการยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ด าเนินการตรวจยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้า 
ยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายปีงบประมาณ 62 (ต.ค.61 - ก.พ.62) 29 ราย มูลค่า 11.58 ล้านบาท  

 5. ด้านผลการด าเนินงานจัดระเบียบสังคม ด าเนินการตรวจสอบสถานบริการและสถาน
บันเทิงจ านวน 321 แห่ง พบการกระท าผิด 65 ครั้ง มีการสั่งปิดสถานบริการและตักเตือน สาเหตุส่วนใหญ่  
มาจากการปล่อยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์แก่เด็กและเยาวชน
ดังกล่าว แต่ยังไม่พบสถานบริการที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแต่อย่างใด 

 ส าหรับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายอย่างเข้มข้น ส่งผล ให้ 
การด าเนินงานสามารถท าลายเครือข่ายการรค้ายาเสพติด และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน  

4.5) สวัสดิการสังคม 
 4.5.1  สวัสดิการสังคมของกลุ่มแรงงาน  

แผนภูมิที่ 8  สัดส่วนของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ 

 
ที่มา ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2563  
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  จากแผนภูมิแสดงให้เห็นสัดส่วนของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบของจังหวัด
เชียงราย จากสัดส่วนของแรงงานทั้งหมด พบว่าร้อยละ 75 เป็นแรงงานนอกระบบ ดังนั้น ประเด็นส าคัญ
ประการหนึ่งคือ การไม่มีสวัสดิการสังคมใด ๆ ที่จะคุ้มครองแรงงานนอกระบบเหล่านี้ ทั้งนี้จะเป็นปัญหาสังคม 
ที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ซึ่งส่งผลให้กิจการปิดกิจการลงแรงงานนอกระบบเหล่านี้จ าเป็นออกจากงาน และหากไม่ได้ท าประกันสังคมไว้
แรงงานกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ เลย   

  4.5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมของจังหวัดด้านสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 
  1) มีองค์กรภาคีเครือข่ายภาคสังคมจังหวัดมีหลากหลาย ประกอบไปด้วยส่วนราชการ 
ที่ปฏิบัติงานด้านสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เช่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เป็นต้น ที่สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดได้ 
  2) จังหวัดมีทุนทางสังคมหลายด้านในสถาบัน ชุมชน และท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยผู้น า 
อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาหลายแขนงที่สามารถส่งเสริม  
ให้เป็นพลังทางสังคมทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการทางสังคม 
โดยเฉพาะประเด็นที่เด่นชัด เช่น การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาศัยภูมิปัญญาการรักษาของหมอพ้ืนบ้านและ
การใช้สมุนไพร โดยสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาเกษตรชีวภาพและอาหารปลอดภัย โดย เครือข่ายตลาดสีเขียว 
เป็นต้น 
  3) ส่วนราชการ และองค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากรท างาน สามารถร่วมสนับสนุน  
การขับเคลื่อนตามแนวนโยบายรัฐบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดได้ เช่น ประชารัฐ 
เศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกองทุนหรือแหล่งทุนเพ่ือการท างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมหลายแหล่ง โดยเฉพาะในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เช่น กองทุนคุ้ มครองเด็ก กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ยังมีแหล่งทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
  4) กิจกรรมการด าเนินงานของส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่ง
ในสวัสดิการสังคม โดยในพ้ืนที่จังหวัดมีการเร่งรัดการท างานตามภายใต้กฎหมายหลายด้าน ซึ่งเป็นผลต่อการ
จัดระบบบริการทางสังคมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึนกว่าเดิม เช่น การประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิประกันตน
ตามกฎหมายประกันตนมาตรา 40 กองทุนการออมแห่งชาติ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ 
ในที่สาธารณะอย่างน้อย 5 สถานที่บังคับต้องมี การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
และศูนย์บริการคนพิการ เป็นต้น 
  5) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศ  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ขุนน้ านางนอน ถ้ าหลวง เวียงหนองหล่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รู้จักของคน  
ทั้งในและต่างประเทศที่มีการรวมพลังกายและพลังใจของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกในภารกิจช่วยที มหมูป่า 
ออกจากถ้ าหลวง 

 6) เป็นเมืองศิลปะที่มีความงดงามและทรงคุณค่าด้วยการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินเชียงราย  
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ภาพลักษณ์ของเชียงรายจึงเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือสามารถสร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว  
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 จุดอ่อน 
  1) ขาดการเชื่อมโยงการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรให้เป็นเอกภาพ  
โดยภาพรวมจะท างานเฉพาะส่วนประเด็น เฉพาะกลุ่มและองค์กรที่มีระบบความสัมพันธ์และสนใจในเรื่อง
เดียวกันเท่านั้น รวมถึงการสร้างโอกาสในการท างานร่วมกันมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง  
  2) องค์กรชุมชนและท้องถิ่นมีการปรับใช้ทุนทางสังคมของท้องถิ่น (กลุ่มองค์กร ผู้น า  
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ) ยังไม่เต็มที่ในการจัดระบบบริการทางสังคม ขาดกระบวนการพัฒนา
ต่อยอดจากทุนเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างกระจ่างชัด เช่น ภูมิปัญญาด้านหมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเครือข่าย/ขบวนองค์กรชุมชนในบางประเด็น เป็นต้น 
  3) ขาดข้อมูลกลางด้านการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด โดยข้อมูลค่อนข้างกระจาย 
ในระบบการจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมจังหวัด เนื่องจากสวัสดิการสังคมมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้ มี
เพียงองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้กฎหมาย แต่ยังรวมไปถึงองค์กรที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ท้องที่และท้องถิ่นท่ียังไม่ได้เป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
  โอกาส 
  1) การตื่นตัวของภาคประชาสังคมจังหวัดกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยบทบาทภายใต้
กฎหมายและระเบียบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมหลายเรื่องที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง  
ในกระบวนการท างาน และมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน  ๆ ท าให้ภาคประชาชน 
มีการตื่นตัวในการท างานมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสวัสดิการสังคมที่เกิดจากภาคประชาชนด าเนินเอง และท างาน
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
  2) กระแสประชารัฐและการสนับสนุนของส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน เป็นการ
ท างานแนวทางใหม่ในลักษณะภาคประชาชนน าและส่วนราชการสนับสนุน และการสร้างหุ้นส่วนในกิจกรรม/
โครงการร่วมกันที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการท างานของส่วนราชการ มีส่วนในการสนับสนุน 
  3) ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐเช่น นโยบายด้านความมั่นคง (ปัญหายาเสพติด) 
ความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัย  
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ) การเป็นเมืองที่สะอาด (ปัญหาขยะ) ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปสู่ 
การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด    

 อุปสรรค 
  1) กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัตน์บีบรัดต่อสภาพความเป็นอยู่ของชนทุกระดับ เป็นปัจจัย
ท าลายระบบความสัมพันธ์ของบุคคล ชุมชนและสถาบัน ส่งผลให้ เกิดความอ่อนแอและความเปราะบาง 
ของเกราะคุ้มกันทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่เพียงพอต่อการรองรับสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้า
เข้ามา เช่นสถานการณ์การตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ
ขาดคนดูแล เป็นต้น 
  2) สภาพสังคม สภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นพ้ืนที่ชายแดน หลากหลายของกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัย 
และมีประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชนมายาวนานจากปัจจัยหลายด้าน เช่น สงคราม การเมือง การค้า   
การเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานใหม่ และการเข้ามาท างาน เป็นต้น ประกอบกับบางท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ สูง การติดต่อ
เข้าถึงล าบากและห่างไกล จึงมีสภาพเป็นสังคมชายขอบ ไร้สถานะทางทะเบียน ขาดการติดต่อกับสังคม
ภายนอก ก่อให้เกิดกลุ่มขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม 
  3) เมืองชายแดนการติดต่อระหว่างประเทศเป็นปัจจัยต่อการอพยพหลั่งไหลของผู้คน อันเป็น
ปัจจัยต่อปัญหาสังคมทางอ้อม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาชญากรรม ยาเสพติด และค้ามนุษย์ ฯลฯ 
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  4.5.3) แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 1) เพื่อลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม โดยการจัดการระบบข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 5 กลุ่ม (คนเร่ร่อน คนยากไร้ คนไร้สถานะ
ทางทะเบียน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้พ้นโทษ) เป็นต้น เพ่ือรองรับการพัฒนาและการช่วยเหลือ  
ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและตามความจ าเป็น รวมถึงการสร้างโอกาสรับรู้ต่อช่องทางการขอรับการช่วยเหลือ  
และการใช้สิทธิบริการทางสังคมสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น การออกหน่วย
บริการทางสังคม หน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือการประชาสัมพันธ์สิทธิการรับบริการ การส ารวจชุมชน อาสาสมัคร/
หน่วยติดตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดสวัสดิการสังคม โดยการเสริมสร้างองค์กรภาคประชาชน                
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม มากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการจัดตั้ง  
และพัฒนาสถานะองค์กรเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นเครือข่ายการจัดระบบ
บริการทางสังคมใน 7 สาขาการจัดสวัสดิการสังคม (การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานท าและรายได้ ที่อยู่
อาศัย นันทนาการ ยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป) เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
และการมีการพัฒนาระบบประสานการท างานเป็นขบวนองค์กรที่เข้มแข็ง เช่น เป็นเครือข่ายสุขภาพ เครือข่าย
สวัสดิการชุมชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ศูนย์ประสานงานระดับต าบล/อ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น 

 3) การรื้อฟื้นระบบคุณค่าทุนทางสังคมต่อการปรับใช้ในกระบวนการสร้างสังคมสวัสดิการ        
โดยส่งเสริมการการปรับใช้ทุนทางสังคมในท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เช่น  
กลุ่มองค์กร ผู้น าทางความคิด ปราชญ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดยการ  
ถอดบทเรียน การสร้างสรรค์คุณค่าแห่งองค์ความรู้/ภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาและปรับใช้อย่างเหมาะสม
ส าหรับองค์กรภาคีภาคสังคมทุกระดับ เช่น ภูมิปัญญาหมอเมือง หมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร งานหัตถกรรมประจ าถิ่น 
ศิลปกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 

 4) การสร้างพลังการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
โดยการบูรณาการการท างานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของจังหวัดระหว่างภาคีภาคสังคมทุกระดับ  
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาและสวัสดิการสังคมดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาพ้ืนที่และ
สถานการณ์เร่งด่วน และการส่งเสริมหุ้นส่วนการจัดสวัสดิการสังคมอย่างหลากหลายตามแนวทางการยกระดับ
สังคมสวัสดิการในพ้ืนที่จังหวัด เช่น ธุรกิจเพ่ือสังคม ประชารัฐ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สวัสดิการทางเลือก 
การช่วยเหลือสังคมขององค์กรเอกชน และจิตอาสาท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่มาจากการสนับสนุน
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน อปท. องค์กรศาสนา องค์กรธุรกิจ และองค์กรภาคประชาชน เพ่ือคอยเติมเต็ม               
กับระบบสวัสดิการกระแสหลักที่รัฐบาลจัดให้แต่อาจยังกระจายไม่ทั่วถึงการดูแลกลุ่มเป้าหมายและสาขา
สวัสดิการสังคมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาส าหรับเด็กยากไร้ สถานสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ฯลฯ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 (5.1) การคมนาคมขนส่ง 
  5.1.1) ระบบขนส่งทางบก 
       1) โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 คือเส้นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 
จากกรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านประเทศเมียนมาร์ และลาว ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อย ดังนี้ 
  - เส้นทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย - ลาว - จีน จากประเทศไทย (เชียงราย -
เชียงของ) ข้ามแม่น้ าโขงไปยังประเทศลาว (ห้วยทราย - หลวงน้ าทา - บ่อเต็น) และเข้าสู่ประเทศจีน (บ่อหาน - 
เชียงรุ่ง - คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร  
  - เส้นทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย - ประเทศเมียนมาร์ - จีน จากประเทศไทย 
(เชียงราย - แม่สาย) ผ่านประเทศประเทศเมียนมาร์ (ท่าขี้เหล็ก - เชียงตุง - แม่ลา) และเข้าสู่ประเทศจีน (ดาลั๊ว 
- เชียงรุ้ง - คุนหมิง) โดยเชื่อมโยงกับเส้นทาง R3A ที่เชียงรุ้งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแม่สายถึงเชียงรุ้ง 
380 กิโลเมตร 
 

 
ภาพที่ 2  แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B 
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  2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ข้ามแม่น้ าจากฝั่งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว           
(บ่อแก้ว) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง เชียงรายกับคุนหมิง ผ่านประเทศลาวตามแนวเส้นทาง R3 ด้วยระยะทาง 
430 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และภาคบริการ 
ถือเป็นจุดที่ท าให้เส้นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย - ลาว - จีน) อย่างสมบูรณ์ 
  3) ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญดังต่อไปนี้ 
   3.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เป็นถนนสายประธานในพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับถนน AH 2 เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชียได้ โดยเป็น
ถนนที่ยาวที่สุดในเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางทั้งสิ้น 20,557 กิโลเมตร ผ่านประเทศญี่ปุ่น 
เกาหลีจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน สิ้นสุดที่ประเทศตุรกี  
โดยเชื่อมต่อกับทางหลวงยุโรป E80 มีระยะทางผ่านประเทศไทยรวม 703 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัด
เชียงราย ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็ก 
ประเทศเมียนมาร์ได้ที่อ าเภอแม่สาย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า  
ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณ 
ใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.2) ทางหลวงสายเอเชีย 3 (Asian Highway 3 : AH 3) 
   ทางหลวง AH 3 เป็นถนนสายประธานในพ้ืนที่ เป็นทางหลวงสายหนึ่งในโครงการ
เครือข่ายทางหลวงเอเชีย มีความยาว 7,331 กิโลเมตร (4,555 ไมล์) โดยเริ่มต้นจากเมืองอูลาน -  
อูเด รัสเซีย ผ่าน จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว ผ่านพรมแดน สปป.ลาว ที่อ าเภอเชียงของ และสิ้นสุดที่ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน (AH2) ที่แยกแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
ที่ผ่านในประเทศไทย 116.5 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัดเชียงรายท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับอ าเภอ
เชียงของที่ด้านทิศเหนือ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็น  
เขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง  AH 3 เป็นถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 4 - 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้
ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118  
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ กิจกรรมการใช้ที่ดิน โดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
และพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะ  
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และ
มีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างอ าเภอ แม่จันไปยังอ าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของท่าเรือเชียงแสน นับเป็นเส้นทางโลจิสติกส์
เส้นทางหนึ่ง กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง 
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016  
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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   3.5) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างอ าเภอเมืองเชียงรายเข้ากับอ าเภอเทิง และอ าเภอเชียงของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนน AH 3 มีลักษณะ
เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020            
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.6) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างอ าเภอแม่สายเข้ากับอ าเภอเชียงแสน มีลักษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้า
ชายแดน กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่าส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรม
การใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมือง
มีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.7) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089  
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
พ้ืนที่อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้ากับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศตะวันตก กิจกรรมการใช้ที่ดิน
โดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ ที่ดินหนาแน่น  
เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด  
2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่อง
จราจร (รวม 2 ทิศทาง)  
   3.8) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129  
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างอ าเภอเชียงแสนเข้ากับอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทาง
น้ าของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก ซึ่งมีเส้นทางต่อไปยังอ าเภอเ ชียงของ 
ที่เป็นเมืองการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่  
ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่นเป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง 
ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.9) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290  
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ระหว่างอ าเภอแม่สายเข้ากับอ าเภอเชียงแสน มีลักษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้า
ชายแดน ใช้เป็นเส้นทางการขนส่งหลักอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างการขนส่งสินค้าของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  
เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่
เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1290 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
   3.10) ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืน ๆ  
   ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่บริเวณอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางที่สามารถใช้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัยเข้ากับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ   
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ทั้งในและนอกเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีถนนสายย่อยต่าง ๆ ในพ้ืนที่เมืองที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรม
ภายในเมือง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการค้าชายแดน ที่มียานพาหนะเข้า - ออก ตลอดช่วงเวลาเปิดท าการ  
โดยลักษณะของถนนสายรองและถนนสายย่อยเส้นอ่ืน ๆ มีทั้งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ และถนนคอนกรีต  
มีจ านวน 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ (รวม 2 ทิศทาง)  
  4) ทางหลวงชนบท 
  ทางหลวงชนบทในจังหวัดเชียงรายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  
มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดน นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีความคล่องตัวในการ
สัญจร ซึ่งโครงข่ายทางหลวงชนบทนับเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าได้ในพ้ืนที่
ระดับย่อยที่ทางหลวงแผ่นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การวางตัวของโครงข่ ายทางหลวงชนบท อยู่รอบนอก 
ของย่านพ้ืนที่กิจกรรมทางธุรกิจ แต่มีการวางตัวบริเวณพ้ืนที่ชานเมือง หรือพ้ืนที่ชุมชนชนบท เพ่ือเชื่อมโยง  
ย่านกิจกรรมการอยู่อาศัยของชุมชนดังกล่าวเข้ากับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ  
เข้าพ้ืนที่กิจกรรมทางธุรกิจในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก ลักษณะของทางหลวงชนบท  
ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนมีพ้ืนผิวลาดยางแอสฟัลท์ มีจ านวนช่องจราจร 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
เนื่องจากความต้องการการเดินทางภายในพ้ืนที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผ่านมีจ านวนน้อย ท าให้จ านวนช่องจราจร
สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร  

ตารางท่ี 20  โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  

หมายเลข
ทางหลวง 

ชื่อสายทาง อ าเภอ 
ระยะทาง 

(กม.) 
ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 12+200) - บ้านแม่มะ แม่จัน,เชียงแสน 19.640 

ชร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 28+650) - บ้านท่าข้าวเปลือก เชียงแสน,แม่จัน 17.853 

ชร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 (กม.ที่ 14+000) - บ้านแซว เชียงของ,เชียงแสน 38.121 

ชร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 867+100) - บ้านสันถนนใต ้ แม่จัน,แมส่าย 23.574 

ชร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 118+070) - บ้านม่วงเจ็ดต้น เชียงของ 10.150 

ชร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 104+600) - บ้านแก่นใต้ เชียงของ 8.254 

ชร.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ที่ 109+200) - บ้านเกี๋ยงเหนือ เชียงของ 10.125 

ชร.5031 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014 (กม.ที่ 0+700) - บ้านซ้อใต้ เชียงของ 7.250 

ชร.5033 
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4001(กม.ที ่3+230) - พระธาตุ
จอมกิตต ิ

เชียงแสน 8.700 

ชร.1038 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 876+000) - บ้านด้าย แม่สาย 9.650 

ชร.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 890+450) - บ้านสันผักฮี ้ แม่สาย 1.160 

ชร.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 882+000) - บ้านด้าย แม่สาย 10.828 

ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 (กม.ที่ 38+500) - บ้านป่าตึง ดอยหลวง,เชียงแสน 20.444 

ชร.5054 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ที่ 1+740) - บ้านสนันา แม่สาย 11.400 

ชร.5055 
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ที่ 4+240) - บ้านปาง
ห้า 

แม่สาย 7.700 

ชร.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ที่ 8+242) - บ้านทุ่งเกลี้ยง แม่สาย 16.509 

ชร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ที่ 22+500) - บ้านศรดีอนมลู เชียงแสน 4.950 
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หมายเลข
ทางหลวง 

ชื่อสายทาง อ าเภอ 
ระยะทาง 

(กม.) 
ชร.4002 แยก ทล. 1020 (กม.ที่ 34+400) - บ้านหนองสองห้อง เทิง,ป่าแดด 9.143 

ชร.1003 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 808+700) - บ้านห้วยส้านพลับพลา แม่ลาว 9.144 

ชร.4005 แยก ทล. 1126 (กม.ที่ 29+800) - บ้านแม่ลอยไร ป่าแดด,เทิง 12.939 

ชร.4008 แยก ทล. 1020 (กม.ที่ 87+200) - บ้านศรีสะอาด ขุนตาล,พญาเม็งราย 9.689 

ชร.4012 แยก ทล. 1020 (กม.ที่ 62+950) - บ้านหนองเสา เทิง,พญาเม็งราย 16.312 

ชร.4013 แยก ทล. 1173 (กม.ที่ 20+600) - บ้านป่ายางมน (ฮ่องฮี) 
เวียงเชียงรุ้ง,เวียงชัย 
,เมือง 

16.125 

ชร.4016 แยก ทล. 1020 (กม.ที่ 12+300) - บ้านปงหลวง เมือง 9.060 

ชร.4017 แยก ทล. 1152 (กม.ที่ 19+500) - บ้านห้วยก้างราษฎร ์ เวียงชัย,พญาเม็งราย 13.972 

ชร.4018 แยก ทล. 1020 (กม.ที่ 90+200) - บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ขุนตาล 10.769 

ชร.1022 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 817+950) - บ้านหัวดอย เมือง 19.593 

ชร.4024 แยก ทล. 1020 (กม.ที่ 24+600) - บ้านโป่งช้าง เมือง,เทิง 11.300 

ชร.4029 แยก ทล. 1155 (กม.ที่ 51+975) - บ้านผาตง เวียงแก่น 13.260 

ชร.1030 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 782+500) - บ้านร้องหลอด พาน 31.980 

ชร.4034 แยก ทล. 1098 (กม.ที่ 27+050) - บ้านดงมหาวัน ดอยหลวง,เวียงเชียงรุ้ง 14.800 

ชร.3037 แยก ทล. 118 (กม.ที่ 134+050) - บ้านใหม่หมอกจ๋าม แม่สรวย,เมือง 69.870 

ชร.4044 แยก ทล. 1207 (กม.ที่ 7+800) - บ้านรวมมิตร เมือง 17.050 

ชร.1046 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 811+450) - บ้านป่าซางใต ้ แม่ลาว 8.275 

ชร.5047 แยก ทช. ชร.3037 (กม.ที่ 5+300) - เกษตรทีสู่งวาวี แม่สรวย 25.785 

ชร.1056 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 788+020) - บ้านเก่า พาน 12.400 

ชร.1057 แยก ทล. 1 (กม.ที่ 782+200) - บ้านบวกขอน พาน 6.000 

ชร.3058 แยก ทล. 118 (กม.ที่ 63+500) - โครงการหลวงห้วยน้ าริน เวียงป่าเป้า 12.150 

ชร.4061 แยก ทล. 1155 (กม.ที่ 57+900) - โครงการหลวงห้วยแล้ง เวียงแก่น 9.300 

ชร.5032 แยก ทช. ชร.4052 (กม.ที่ 13+400) -บ้านแม่หม้อ แม่ฟ้าหลวง 12.472 

ชร.5023 สาย จ.3 ผังเมืองรวมเชียงราย เมือง 21.311 

ชร.5051 สาย ค3 ถนนผังเมอืงรวมเชียงราย เมือง 3.134 

ชร.1063 แยก ทล. 1 (กม.946+736) - ท่าเรือเชียงแสน 
เมีอง,แม่จัน,ดอยหลวง 
,เวียงเชียงรุ้ง,เชียงแสน 

14.550 

 ที่มา: กรมทางหลวงชนบท, 2563 

   4.1) พิกัดต าแหน่งโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 
   โดยตามพิกัดต าแหน่งโครงข่ายในการสนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าได้
ในพ้ืนที่ระดับย่อยที่ทางหลวงแผ่นดินได้มีการวางตัวของโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยจะก าหนดจุดพิกัด  
ที่มีการก่อสร้างเส้นทางโครงข่ายในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายในเขตพ้ืนที่อ าเภอที่มีการก่อสร้าง มากที่สุด 
จะอยู่เขตอ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างเขตพ้ืนที่อ าเภอ  
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ภาพที่ 3  แผนที่แสดงต าแหน่งเส้นทางบริเวณเขตพ้ืนที่อ าเภอที่การก่อสร้างเส้นทางโครงข่ายชนบทมากท่ีสุด 

  5.1.2) ระบบขนส่งทางน้ า 
  จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 
และ (2) ท่าเรือเชียงของ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด าเนินการโดยการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งท่ี 2 
   1.1) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศ
ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการ
เดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง - แม่น้ าโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน เมียนมา สปป.ลาว และไทย รวมถึง
เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า 
ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือใช้ทดแทนท่าเรือเชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน  
ท าให้ไม่สามารถขยายศักยภาพได้ ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  
   ศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน 2 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทางลาด 2  
ระดับ จ านวน 2 ท่า ใช้ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ท่า ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป 
และคอนเทนเนอร์ ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 
ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ 
ความยาวท่าเทียบเรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9 ,600 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว  
50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว 
50 เมตร ได้พร้อมกัน 4 ล า ในอาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมที่จอดเรือ ขนาด 200 x 800 เมตร พร้อมด้วย
โรงพักสินค้า ขนาด 30 x 30 เมตร จ านวน 2 หลัง และลานวางพักสินค้าไว้บริการ 
   โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงแสน 2 สามารถเชื่อมโยงการขนส่งเข้ากับประเทศ
จีนที่ท่าเรือกวนเหลย ใช้เส้นทางเดินเรือระยะทาง 265 กิโลเมตร ระดับน้ าลึก 1.5 - 7.0 เมตร แตกต่าง 
ตามช่วงฤดูกาล โดยประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  
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และควบคุมระดับน้ าให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี ในส่วนโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศ ใช้การ
เชื่อมโยงท่าเรือเข้ากับโครงข่ายการขนส่งทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่  
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 อ าเภอแม่สาย - อ าเภอเชียงแสน  
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 อ าเภอแม่จัน - อ าเภอเชียงแสน  
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 อ าเภอเชียงแสน - อ าเภอเชียงของ 
  5.1.3) ระบบขนส่งทางอากาศ 
  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทยจ ากัด 
(มหาชน) มีจ านวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจ านวนเที่ยวบินภายในประเทศ 42 เที่ยวบิน/วัน จ านวน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 10 เที่ยวบิน/สัปดาห์ จ านวนสายการบินที่ให้บริการจ านวน 10 สาย และจ านวน
สายการบินให้บริการระหว่างประเทศปี 2561 จ านวน 4 สายการบิน มีพ้ืนที่ในส่วนผู้โดยสาร 16,665 ตร.ม. 
พ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 3,400 ตัน เป็นท่าอากาศยาน 
ที่สามารถรองรับทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ ทั้งจะเห็นได้ว่าจ านวนเที่ยวบิน  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีจ านวนเพ่ิมมากกว่าเกือบ 3 เท่าตัว จากเดิมในปี 2559 มีจ านวนเที่ยวบิน 14,073 เทีย่ว 
ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นเป็น 19 ,724 เที่ยว และมีจ านวนนักท่องเที่ ยวเพ่ิมขึ้นจากเดิมปี 2555 จ านวน
926,323 คน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2560 เป็น 2,385,224 คน และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561 
เป็นจ านวน 2,804,700 คน ซึ่งในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 2,953,096 คน และในปี 2563 มีจ านวน
ที่ลดลงเป็นจ านวน 1,513,295 คนซึ่งเนื่องจากประสบปัญหาในสถานการณ์ของ Covid 19  

ตารางท่ี 21  สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2559 - 2563 

เส้นทาง ลักษณะ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รวม จ านวนเที่ยวบิน 14,073 16,901 19,724 20,130 12,124 

ผู้โดยสาร (คน) 1,959,353 2,385,224 2,804,700 2,928,878 1,513,295 
การขนถ่ายสินคา้ (ตัน) 4,973 4,433 3,629 2,534 963 

การขนถ่ายทางไปรษณียภัณฑ์ (ตนั) 825 739 17 1 0 
ระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเที่ยวบิน 492 743 1,770 2,744 402 
ผู้โดยสาร (คน) 27,360 82,170 214,782 341,971 36,384 

การขนถ่ายสินคา้ (ตัน) 0 0 0 0 0 
การขนถ่ายทางไปรษณียภัณฑ์ (ตนั) 0 0 0 0 0 

ภายใน 
ประเทศ 

จ านวนเที่ยวบิน 13,581 16,158 17,954 17,386 11,722 
ผู้โดยสาร (คน) 1,931,993 2,303,054 2,589,918 2,586,907 1,476,911 

การขนถ่ายสินคา้ (ตัน) 4,973 4,433 3,629 2,534 963 
การขนถ่ายทางไปรษณียภัณฑ์ (ตนั) 825 739 17 1 0 

ที่มา :ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย.2563 

  5.1.4) ระบบขนส่งทางราง 
  โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายทาง
รถไฟ ภายใต้การดูแลโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค เนื่องจาก  
ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคือ การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ลดค่าใช้จ่าย 
ด้านพลังงานในการขนส่งสินค้า อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน  
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  5.1.5) ด่านศุลกากรและจุดผ่อนปรน  
  1)  ด่านศุลกากรเชียงแสน ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 
  2) ด่านศุลกากรแม่สาย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 
  3)  ด่านศุลกากรเชียงของ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 
  นอกจากนี้ ยังมีจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
  4) จุดผ่อนปรนที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ านวน 5 จุด ดังนี้ 

4.1) จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย  
4.2) จุดผ่อนปรนบ้านสายลมจอย อ าเภอเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย  
4.3) จุดผ่อนปรนบ้านเกาะทราย ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย  

   4.4) จุดผ่อนปรนบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย  
4.5) จุดผ่อนปรนบ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน  

   5) จุดผ่อนปรนที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 6 จุด ดังนี้ 
   5.1) จุดผ่อนปรนบ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน  
   5.2) จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านแซว  
   5.3) จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ต าบลหล่ายงาว อ าเภอเวียงแก่น  
   5.4) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น  
   5.5) จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู่ที่ 9 ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง  
      5.6) จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ  

 (5.2) ระบบไฟฟ้า 
  ส าหรับระบบไฟฟ้า เมื่อพิจารณาจากสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า ปี 2562 มีผู้ใช้ไฟฟ้า
จ านวน 451,198 รายเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 จ านวน 40,845 ราย พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายและ 
ใช้ในปี 2562 อยู่ที่ 1,387,400,397 กิโลวัตต์/ชั่วโมง 

ตารางท่ี 22  สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย จ าแนก
ตามประเภทผู้ใช้ พ.ศ. 2558 - 2563   

ประเภทอัตรา
ไฟฟ้า 

ปีพ.ศ. 2558 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ.2562 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

410,353 421,438 432,532 438,835 451,198 

พลังงานไฟฟ้าท่ี
จ าหน่ายและใช้ 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

1,171,897,648 1,240,361,090 1,276,887,749 1,276,980,049 1,387,400,397 

บ้านท่ีอยู่อาศัย 438,761,561 464,330,523 476,304,780 487,672,187 542,560,991 
กิจการขนาดเล็ก 213,729,636 225,212,815 231,286,279 237,985,512 257,036,166 
กิจการขนาด
กลาง 

199,051,928 211,781,111 218,729,977 214,042,642 227,025,741 

กิจการขนาดใหญ ่ 246,036,398 261,091,880 269,325,908 258,670,471 270,062,302 
อื่น ๆ  74,318,125 77,944,761 81,240,805 78,609,237 75,093,988 

 

ที่มา : สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563 
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  เมื่อพิจารณาประเภทของการใช้ไฟฟ้าในตารางที่ 22 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 สัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าส าหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ 
542,560,991 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และ257,036,166 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง ในขณะที่กิจการขนาดกลาง และ
กิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 227 ,025,741 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และ 270,062,302 
กิโลวัตต์/ชั่วโมงตามล าดับ ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2561 สัดส่วนของการใช้ไฟฟ้าส าหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการ
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบจากปี 2560 เช่นกัน อยู่ที่ 487,672,187 กิโลวัตต์/ชั่วโมง และ 237,985,512 
กิโลวัตต์/ชั่วโมง ในขณะที่กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 214,042,642 
กิโลวัตต์/ชั่วโมง และ 258,670,471 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เมื่อเทียบกับปี 2560   

ตารางท่ี 23  การเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ าเภอระหว่างปี  พ.ศ. 2559 - 2562  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

2559 2560 2561 2562 
เมืองเชียงราย 88,954 91,755 93,172 96,502 

เวียงชัย 16,636 16,988 17,371 17,792 
เชียงของ 21,611 21,611 22,581 22,696 

เทิง 25,460 25,460 26,526 27,030 
พาน 43,652 44,627 44,966 45,818 

ป่าแดด 9,998 10,147 10,342 10,610 
แม่จัน 33,521 34,350 35,155 35,808 

เชียงแสน 20,582 21,011 21,268 21,604 
แม่สาย 34,135 35,065 35,342 36,088 
แม่สรวย 21,610 22,313 22,809 23,738 

เวียงป่าเป้า 21,887 22,430 22,786 23,366 
พญาเม็งราย 12,860 12,860 13,673 14,083 
เวียงแก่น 8,604 8,604 9,227 9,634 
ขุนตาล 10,320 10,320 10,778 11,047 

แม่ฟ้าหลวง 14,530 14,923 15,162 15,398 
แม่ลาว 20,235 20,650 21,135 21,591 

เวียงเชียงรุ้ง 8,733 9,000 9,308 9,574 
ดอยหลวง 8,169 8,305 8,305 8,546 

รวม 421,497 430,419 439,906 451,198 

ที่มา: สถิติจังหวัดเชียงราย.2563 

  เมื่อพิจารณาตารางที่ 23 พบว่าในปี พ.ศ. 2562 อ าเภอที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย ถัดมาเป็นอ าเภอพาน และอ าเภอแม่สาย และอ าเภอที่ใช้ไฟฟ้ าน้อยที่สุดได้แก่  
อ าเภอดอยหลวง เมื่อเปรียบเทียบ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.  2562 พบว่า ในทุกพ้ืนที่ 
มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน  
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ตารางท่ี 24  ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอ าเภอ ปี 2562  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ 
ใช้ไฟฟ้า 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) (Gwh.) 

ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกจิ/ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่
ราชการ 
/องค์กร 

ไม่แสวงหา 
ผลก าไร 

อื่น ๆ รวม 

เมืองเชียงราย 96,502 156.59 308.28 0.55 7.85 473.27 
เวียงชัย 17,792 22.26 26.01 0.20 1.43 49.9 
เชียงของ 22,969 22.49 23.35 2.08 3.50 51.42 

เทิง 27,030 24.16 22.70 3.02 2.19 52.07 
พาน 45,818 3.58 3.25 0.34 0.09 7.26 

ป่าแดด 10,610 0.86 0.69 0.15 0.05 1.75 
แม่จัน 35,808 40.15 38.02 3.75 0.53 82.45 

เชียงแสน 21,604 25.74 63.26 3.49 1.33 938.2 
แม่สาย 36,088 61.24 159.94 2.70 1.62 225.5 
แม่สรวย 23,738 1.58 1.79 0.01 0.02 3.4 

เวียงป่าเป้า 23,366 1.74 2.05 0.00 0.02 3.81 
พญาเม็งราย 14,083 12.80 8.76 0.71 0.40 22.67 
เวียงแก่น 9,634 8.48 4.85 0.60 0.22 14.15 
ขุนตาล 11,047 10.06 6.29 1.02 0.79 18.16 

แม่ฟ้าหลวง 15,398 19.39 10.80 2.37 0.41 32.97 
แม่ลาว 21,591 28.17 35.51 0.08 0.65 64.41 

เวียงเชียงรุ้ง 9,574 8.61 4.90 - 0.12 13.63 
ดอยหลวง 8,546 7.79 3.54 0.46 0.28 12.07 

รวม 451,19 455.69 723.99 22.53 21.50 1,223.71 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, 2563. 

  เมื่อพิจารณาประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในตารางที่ 24 พบว่า อ าเภอเมืองเชียงราย แม่สาย เชียงแสน 
เป็นอ าเภอที่จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือธุรกิจมากที่สุด 3 อันดับแรก ในส่วนการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับ  
ที่อยู่อาศัยมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย แม่สาย แม่จัน มีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัย  
มากที่สุด 3 อันดับแรก    

 (5.3) การประปา 

ตารางท่ี 25  ข้อมูลการใช้น้ าประปา จังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ. 2560 - 2562  

ข้อมูลการใช้ประปา ปีพ.ศ. 2558 ปีพ.ศ. 2559 ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 

ผู้ใช้น้ า (ราย) 58,913 62,938 65,707 68,483 71,657 

ปริมาณการผลติ (ลบ.ม.) 18.5 20.3 20.7 21.2 14.1 

ปริมาณการจ าหน่าย (ลบ.ม.) 13.1 13.8 14.3 14.7 41.3 

เฉลี่ยการใช้น้ า (ลบ.ม./ ราย/เดือน) 18.6 18.3 18.2 17.9 22.4 

       ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย, 2563  
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  ส าหรับข้อมูลการใช้น้ าประปา พบว่าปริมาณการใช้น้ าประปาของจังหวัดเชียงรายเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการผลิต 14.1 ลบ.ม. และอัตราการใช้น้ าเฉลี่ย 22.4 ลบ.ม./ ราย/เดือน   
  เมื่อจ าแนกพ้ืนที่การใช้ประปา พบว่า จ านวนผู้ใช้น้ ามากที่สุดอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง ถัดมา
อ าเภอแม่สาย และอ าเภอพาน และส าหรับปริมาณน้ าที่จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่าอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองมากที่สุด ถัดมาคืออ าเภอแม่สาย และอ าเภอแม่จัน  ส าหรับอัตราการน้ าสูญเสียมากที่สุดที่อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเมืองตามล าดับ  

ตารางท่ี 26 สถิติการประปา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2562  

อ าเภอ 
ก าลังการผลิต 

(ลบ.ม) 

ปริมาณน้ า 
ที่ผลิตได้จริง 

(ลบ.ม) 

ปริมาณน้ า 
ที่ผลิตจ่าย (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ า 
ที่จ าหน่าย  

แก่ผู้ใช ้
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าที่จ่ายเพือ่
สาธารณประโยชน ์
(จ่ายฟรี) (ลบ.ม) 

อัตราน้ า
สูญเสีย
ทั้งหมด 

(%) 

อัตราการใชน้้ า 
(ลบ.ม/ราย) 

 

ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

เมืองเชียงราย 17,520,000 11,679,867 552,559 8,443,321 2,683,987 24.08 267 32,419 
เวียงชัย - - - - - - - - 
เชียงของ 1,752,000  10,75,703 61,767 825,318 188,618 18.07 210 4,004 

เทิง 876,000  585,614 39,849 460,049 85,716 15.06 232 2,030 

พาน 3,504,000 1,235,328 31,662 940,272 - 21.44 183 5,318 

ป่าแดด - - - - - - - - 

แม่จนั 1,752,000  1,398,541 278,149 756,652 363,740 29.95 260 2,964 

เชียงแสน 876,000  720,890 114,734 404,182 201,974 29.69 175 2,315 

แม่สาย 5,694,000  4,744,391 698,246 3,105,514 940,631 20.95 215 14,593 

แม่สรวย - - - - - - - - 

เวียงป่าเป้า 1,752,000  678,361 20,008 555,254 103,099 15.54 180 3,121 

พญาเม็งราย 438,000  114,122 10,756 96,545 6,821 6.17 185 532 

เวียงแกน่ - - - - - - - - 

ขุนตาล - - - - - - - - 

แม่ฟ้าหลวง - - - - - - - - 

แม่ลาว - - - - - - - - 
เวียงเชียงรุ้ง - - - - - - - - 
ดอยหลวง - - - - - - - - 

รวมยอด 34,164,000 22,232,817 1,807,730 15,587,107 4,837,981 22.88 237 67,296 

ที่มา : ส านักงานการประปาเขต 9  รายงานสถติิจังหวัดเชียงราย  สถิติจังหวัดเชียงราย,2563. 

 (5.4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ส าหรับข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในจังหวัดเชียงราย พบว่าในช่วง 
2558 - 2561 ประชาชนมีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นจากเล็กน้อยจากเดิมในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 25.59 
ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 26.15 แต่มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 24.2 ในปี 2561 ในส่วนการใช้
อินเตอร์เน็ต มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 18 จากเดิมมีผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 27.39 ในปี 2558  
ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 43.01 และในปี 2561 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 43.5 แสดงให้เห็นว่าประชาชน 
มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมขึ้นจากเดิม  
ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 76.36 เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 83.96 ในปี 2560 และยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
เป็นร้อยละ 92.6 ในปี 2561  
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ตารางที่ 27  ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
พ.ศ. 2558 - 2561  

ที่มา : การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563. 

แผนภูมิที่ 10  แสดงข้อมูลการจ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 - 2561 

ที่มา : การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563.  

 5.5) ระบบการคมนาคมขนส่งในอนาคต 
  ส าหรับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ได้แก่  โครงการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศเป็นผู้ริเริ่ม เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -
2564 ส าหรับแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัยถึงสถานีเชียงของ รวมระยะทางประมาณ 323.1 
กิโลเมตร ประกอบด้วย 26 สถานี ผ่านพ้ืนที่ 24 จังหวัด และรูปแบบสถานทีมี 3 ขนาด คือ ป้ายหยุดรถไฟ 
13 สถานี สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และสถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี  โดยการก่อสร้างเป็นทางคู่ระดับดินในแนว
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การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การมีโทรศัพท์มือถือ

2558 2559 2560 2561

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

จ านวน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

การใช้คอมพิวเตอร ์ จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 1,077,006 
ใช้ 278,467 280,670 282,814 255,299 

ร้อยละ 25.59 25.86 26.15 24.2 
ไม่ใช้ 809,917 804,592 798,554 821,707 

ร้อยละ 74.41 74.14 73.85 75.8 
การใช้อินเตอร์เน็ต จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 1,077,006 

ใช้ 298,101 386,755 465,094 485,958 
ร้อยละ 27.39 35.64 43.01 43.5 
ไม่ใช้ 790,283 698,507 616,274 591,048 

ร้อยละ 72.61 64.36 56.99 56.5 
การมีโทรศัพท์มือถือ จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 1,077,006 

มี 831,093 840,363 907,888 927,332 
ร้อยละ 76.36 77.43 83.96 92.6 
ไม่ม ี 257,291 244,899 173,480 149,674 

ร้อยละ 23.64 22.57 16.04 7.4 
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เส้นทางเส้นทางใหม่ทั้งหมดและมีเขตทางข้างละ 25 เมตร ส าหรับจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย 12 สถานี  
7 อ าเภอ ได้แก่  
  1. อ าเภอป่าแดด (สถานีบ้านป่าแดด สถานีบ้านถิ่นเจริญ) 
  2. อ าเภอเมือง (สถานีบ้านโป่งเกลือ สถานีบ้านป่าเหียง สถานีเชียงราย) 
  3. อ าเภอเวียงชัย (สถานีเมืองชุม) 
  4. อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง (สถานีเวียงเชียงรุ้ง สถานีบ้านป่าซาง) 
  5. อ าเภอเทิง (สถานีบ้านเกี๋ยง) 
  6. อ าเภอเชียงแสน (สถานีเชียงแสน) 
  7. อ าเภอเชียงของ (สถานีบ้านเขียะ สถานีเชียงของ) ดังภาพ 

 
ภาพที่ 4  พ้ืนที่โครงการตามแนวเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ 

  ความคืบหน้าการด าเนินการการก่อสร้าง 
  ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการเปิดประมูลรถไฟทางคู่สายใหม่ ”เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ” 
ระยะทาง 323 กม. วงเงินรวม 72,920 ล้านบาท  โดยจะเริ่มเปิดขายซองประมูลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม -  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย - งาว ระยะทาง 103 กม. ราคากลาง 
26,599.16 ล้านบาท สัญญาที่ 2 งาว - เชียงราย ระยะทาง 132 กม. ราคากลาง 26,913.78 ล้านบาท 
และสัญญาที่ 3 เชียงราย - เชียงของ ระยะทาง 87 กม. ราคากลาง 19,406.31 ล้านบาท ส าหรับรายละเอียด
งานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางรถไฟ งานก่อสร้างงานอุโมงค์รถไฟ งานก่อสร้างสถานีรถไฟ 
และป้ายหยุดรถ งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ ถนนลอดใต้รถไฟ และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง 
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการพร้อมสร้างรั้วสองข้างทางตลอดแนวเส้นทาง เพ่ิมความรวดเร็ว 
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ความปลอดภัยในการบริการ และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดทั้งสายทาง มีระยะเวลา
ก่อสร้าง 72 เดือน จะส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน 2 ปี 

 
ภาพที่ 5  สถานีเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่ ”เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” 

 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงราย 
  ส าหรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายโดยการคาดการณ์จากส านักงาน
นโยบายและแผนขนส่งระบบราง (2560) พบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าโดยใช้รถไฟช่วงนี้ จะมีปริมาณสินค้า
ประมาณ 2.10 ล้านต้นต่อปี ในปี 2565 และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4.25 ล้านตันในปี 2580 สินค้าท่ีท าการขนส่ง
โดยใช้รถไฟเส้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ได้แก่ข้าวโพด ชา น้ ามันปาล์ม ผักสด ล าไยอบแห้ง และ
น้ าตาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 
โดยในปี 2565 มีปริมาณผู้โดยสารเส้นทางเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ จ านวน 2,004,215 คน และเพ่ิมข้ึน
เป็น 2,702,460 คนในปี 2580  
  1) เศรษฐกิจโดยรวม (Regional Economy)  
  1.1) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจของจังหวัด 
ตามเส้นทางก่อสร้าง 
  1.2) ด้านการจ้างงาน การซื้อขายวัสดุก่อสร้าง การเข้าพักโรงแรม/ที่พักอาศัย การใช้บริการ
ร้านอาหาร และการซื้อขายสินค้าอุปโภค-บริโภคในท้องถิ่นระหว่างการก่อสร้าง 
  1.3) ด้านอุตสาหกรรมการผลิต จะได้รับผลดีจากเส้นทางการขนส่งขาไป (เชียงของ - เด่นชัย) 
  1.4) ด้านการกระจายวัตถุดิบการผลิตจากจังหวัดภาคเหนือสู่อุตสาหกรรมผลิตที่มีที่ตั้งอยู่
ภาคกลาง ส่วนขากลับ (เด่นชัย - เชียงของ) ผู้ผลิตในภาคกลางจะได้รับประโยชน์จากการขนส่งสินค้าที่ถูกลงใน
การเข้าถึงตลาดภาคเหนือและประเทศจีน 
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 2) ด้านการท่องเที่ยว  
               จากเส้นทางรถไฟที่จะเกิดขึ้นช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ท าให้เกิดกระจาย
นักท่องเที่ยวให้เข้าถึงเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ มากขึ้น และส่งเสริมเรื่องการคมนาคมให้มีความสะดวกและต้นทุน
ต่ าลง ทั้งนี้จังหวัดสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้มากขึ้น และท าให้เกิด
เส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่เกิดข้ึนอีกมากมาย 

 3) การค้าชายแดน 
 จากโครงการนี้จะส่งผลต่อการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดน ท าให้เกิดการส่งออกผ่านแดน

มากขึ้น (เชียงของ) และเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนถ่ายสินค้าลงเรือท่ีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
 4) ด้านการลงทุน  
 ช่วยส่งเสริมปัจจัยดึงดูดการลงทุน เนื่องจากรถไฟท าให้ลดต้นทุนการขนส่งและเกิดการเจริญ 

เติบโตของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปสู่ชนบทได้ง่าย ดึงดูดการลงทุนในภาค 
อุตสาหกรรม 

 5) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
 การก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ท าให้เกิดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า

ระหว่างภูมิภาค เชื่อมต่อการขนส่ง ภายใต้นโยบาย การค้าและการลงทุนของจีน เช่น One Belt, One Road 
policy (OBOR) การเชื่อมโยงเมืองหน้าด่านของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North-South Economic 
Corridor: NSEC) การเชื่อมต่อเส้นทางบก R3A (ไทย-สปป.ลาว-จีน) และ R3B (ไทย-เมียนมาร์) ตลอดจน 
ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุนการขนส่ง การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม  
ลดจ านวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ลดการน าเข้าน้ ามันดิบในปริมาณสูง และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 6) แนวโน้มธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น 
 จากโครงการนี้จะท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พร้อมธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม 

ร้านอาหาร ธุรกิจการบริการ กิจกรรมสันทนาการ เกิดธุรกิจการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ มีการซื้อขาย
ที่ดิน สร้างบ้านอยู่อาศัย สร้างโครงการบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เกิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบ
สถานีรถไฟ (Transit Oriented Development) และอาจพัฒนาต่อยอดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)   
เกิดการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรมากขึ้น มีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และมีการสร้างโครงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปสินค้าการเกษตร มีการพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ มีการสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย  
การขนส่งสินค้ามากขึ้นเพ่ือการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางราง และเกิดการสร้างธุรกิจใหม่กับคนในท้องถิ่น 
อาจเป็นในรูปแบบของ Start-up และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดเล็กและ 
ขนาดกลาง (SMEs) 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเป็นการแสดงภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 16 สาขา วิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด  
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย รายได้ รายจ่ายและหนี้สิ น 
ต่อครัวเรือน รวมถึงสถานการณ์ของการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด เช่น สถานการณ์การท่องเที่ยว รายได้จาก  
การท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น สถานการณ์การค้าชายแดนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ยังเน้นถึงภาคการเกษตร การใช้ที่ดิน 
รายการเพาะปลูกของเกษตรกร ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ส าคัญ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และการประมง 
รวมถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรและข้อมูลการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น ข้อมูล Smart Farmer, Young Smart 
Farmer ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
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 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงราย 
ตารางท่ี 28  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจ าปี  พ.ศ. 2562 

ภาค/จังหวัด 

ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภาค  
และจังหวัด 
(ล้านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

 

ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัด 
ต่อคน (บาท) 

การเรียงล าดับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัดต่อคน 

ภาคเหนือ ประเทศ 

ทั่วราชอาณาจักร 15,752,466 68,325 235,653   

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

6,863,231 16,326 489,320  2/77 

ภาคเหนือ 1,325,857 11,487 118,932  5/6 

เชียงราย 113,402 1,173 98,732 9/17 49/77 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

 ตารางที่ 28 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคและจังหวัด ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
เชียงรายมีมูลค่ารวม 113,402 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่าเป็นล าดับที่ 49 จาก 77 
จังหวัด ของประเทศ และเป็นล าดับที่ 9 จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ ส่วนรายละเอียดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่) จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2558 - 2562 ดังตารางที่ 29 
ตารางที่ 29  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16  สาขา (ณ ราคาคงที่) จ าแนกตามสาขา 
การผลิต พ.ศ. 2558 - 2562 

(หน่วย : ล้านบาท)  
ประเภทผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ภาคเกษตร 32,922 35,655 34,886 34,876 33,985 
1.สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ 
และการป่าไม้ 

32,009 34,732 33,952 33,891 33,013 

2.สาขาประมง 913 923 934 985 972 
ภาคนอกการเกษตร 61,490 64,343 66,991 66,853 64,263 
3.สาขาการท าเหมืองแร่ และย่อยหิน 755 763 781 723 715 
4.สาขาอุตสาหกรรม(การผลิต) 3,316 3,312 3,304 3,289 3,251 
5.สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 1,432 1,452 1,478 1,452 1,435 
6.สาขาการก่อสร้าง 4,321 4,218 4,203 4,081 3,896 
7.สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อม
รถยนต์ฯ 

14,207 14,278 15,152 14,024 13,871 

8.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 3,068 3,124 3,152 2,971 2,815 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

9.สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 
และการคมนาคม 

4,112 4,103 3,874 3,962 3,814 

10.สาขาตัวกลางทางการเงิน 7,062 8,104 8,372 7,953 7,438 

11.สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
การให้เช่าและบริการฯ 

3,836 4,123 4,073 4,958 4,157 

12.สาขาการบริหารราชการ  
และการป้องกันประเทศ รวมทั้ง 
การประกันสังคมภาคบังคับ 

4,494 4,782 4,568 4,312 4,125 

13.สาขาการศึกษา 10,113 11,023 12,784 13,253 12,879 

14.สาขาบริการด้านสุขภาพ  
และงานสังคมสงเคราะห์ 

3,299 3,543 3,687 4,248 4,311 

15.สาขาให้บริการชุมชน สังคม  
และบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

1,149 1,189 1,218 1,275 1,235 

16.สาขาลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล 326 329 345 352 321 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 94,410 99,840 104,435 109,874 113,402 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 81,835 83,952 89,724 91,432 95,895 
ประชากร (1,000) คน 1,154 1,161 1,132 1,148 1,152 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

แผนภูมิที่ 11  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่) พ.ศ. 2558 - 2562 
และการพยากรณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ปัจจุบัน - 2567 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 
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แผนภูมิที่ 12  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาคงที่ )  
พ.ศ. 2558 - 2562 และการพยากรณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ปัจจุบัน - 2567 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16  สาขา (ณ ราคาคงที่) จ าแนกตามสาขา 
การผลิต พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 
3,528 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 113,402 ล้านบาท ซึ่งท าให้มูลค่า
ผลผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เป็น 95,895 บาทต่อปี มูลค่าผลิตภัณฑ์ในส่วนของ 
ภาคการเกษตรจะเห็นได้ว่า ปี 2562 มีมูลค่าทั้งหมด 33,985 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนและมูลค่า 
ของภาคนอกการเกษตรในปี 2562 มีมูลค่าทั้งหมด 64,263 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 เช่นกัน  
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรายในปี 2562 เทียบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอก
การเกษตรมีสัดส่วนสูงกว่าภาคเกษตร ประมาณ 2 เท่า แต่หากไม่แยกภาคเกษตรหรือภาคนอกการเกษตร 
จะพบว่า ในจ านวน 16 สาขา สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุด
คือ 33,013 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.60 รองลงมาคือ สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ ฯ  
มีมูลค่า 13,871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.12 และ สาขาการศึกษามีมูลค่า 12,879 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ13.11 ตามล าดับ ดังแผนภูมิที่ 13  
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แผนภูมิที่ 13  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP 16  สาขา) พ.ศ. 2562 (ณ ราคาตลาด
ปัจจุบัน) จ าแนกตามสาขา  

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

   เมื่อจ าแนกสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรายออกเป็นภาคที่ส าคัญได้แก่ ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จะพบว่า ภาคบริการมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงที่สุดมากถึงร้อยละ 
60 รองลงมาคือ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 และร้อยละ 5 ตามล าดับ  
ดังแผนภูมิที่ 14 

แผนภูมิที่ 14  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562 (ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) จ าแนกตาม
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 
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ตารางที่ 30  มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอกการเกษตร เรียงล าดับตามมูลค่า (ณ ราคาคงที่) จ าแนกตามสาขาการผลิต 
พ.ศ. 2562 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ภาคนอกการเกษตร 
พ.ศ.2562 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ร้อยละของ

ภาคฯ 

ภาคอุตสาหกรรม 

1.สาขาอุตสาหกรรม(การผลติ) 3,251     5.06  

8.40 2.สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 1,435     2.23  

3.สาขาการท าเหมืองแร่และย่อยหิน 715     1.11  

ภาคบริการ 

1.สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ฯ 13,871   21.58  

91.60 

2.สาขาการศึกษา 12,879   20.04  

3.สาขาตัวกลางทางการเงิน 7,438   11.57  

4.สาขาบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์ 4,311     6.71  

5.สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการฯ 4,157     6.47  
6.สาขาการบรหิารราชการ และการป้องกันประเทศ  
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคบั 

4,125     6.42  

7.สาขาการก่อสร้าง 3,896     6.06  

8.สาขาการขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม 3,814     5.93  

9.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 2,815     4.38  

10.สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 1,235     1.92  

11.สาขาลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล 321   0.50  

 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคนอกการเกษตรทั้งหมดเมื่อแยกเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
จะท าให้ทราบถึงสัดส่วนของภาคบริการที่มีมากถึงร้อยละ 91.60 และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 8.40 
เท่านั้น ซึ่งมูลค่าส่วนใหญ่ 5 ล าดับแรก เกิดจาก สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ ฯ รองลงมาคือ สาขา
การศึกษา สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ และสาขาบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการฯ ตามล าดับ ส่วนภาคอุตสาหกรรม มี 3 ล าดับ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม
(การผลิต) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และประปา สาขาการท าเหมืองแร่และย่อยหิน ตามล าดับ ดังข้อมูลในตารางที่ 30 
และแผนภูมิที่ 15 
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แผนภูมิที่ 15  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562 (ณ ราคาตลาดปัจจุบัน) จ าแนกตาม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เรียงล าดับรายละเอียดตามมูลค่าสาขา 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

ตารางที่ 31  อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ภาคนอกการเกษตร (% Growth Rate) จ าแนกตามสาขาการผลิต  

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง  
ของปี 2562 

เทียบ ปี 2558 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง  
ของปี 2562 

เทียบ ปี 2561 
ภาคอุตสาหกรรม 1.สาขาอุตสาหกรรม(การผลิต) -1.96% -1.16% 

2.สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 0.21% -1.17% 
3.สาขาการท าเหมืองแร่ และย่อยหิน -5.30% -1.11% 

ภาคบริการ 
 
 
 

1.สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ฯ -2.37% -1.09% 
2.สาขาการศึกษา 27.35% -2.82% 
3.สาขาตัวกลางทางการเงิน 5.32% -6.48% 
4.สาขาบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 30.68% 1.48% 
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ภาคอุตสาหกรรม,  8%

ภาคบริการ, 92%

1.สาขาอุตสาหกรรม(การผลิต)

2.สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา

3.สาขาการท าเหมืองแร่ และย่อยหิน

1.สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ฯ

2.สาขาการศึกษา

3.สาขาตัวกลางทางการเงนิ

4.สาขาบริการด้านสขุภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

5.สาขาบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ
บริการฯ

6.สาขาการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ 
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบงัคบั

7.สาขาการก่อสร้าง

8.สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสนิค้า และการ
คมนาคม

9.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

10.สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ
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5.สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและ
บริการฯ 

8.37% -16.16% 

6.สาขาการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ 
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 

-8.21% -4.34% 

7.สาขาการก่อสร้าง -9.84% -4.53% 
8.สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการ
คมนาคม 

-7.25% -3.74% 

9.สาขาโรงแรมและภัตตาคาร -8.25% -5.25% 
10.สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วน
บุคคลอื่นๆ 

7.48% -3.14% 

11.สาขาลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล -1.53% -8.81% 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ของปี 2562 เทียบกับปี 2558 หรือ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มของสาขาบริการด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเติบโตเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 30.68 รองลงมาคือ สาขาการศึกษาที่เติบโต
ขึ้นถึงร้อยละ 27.35 และ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการฯ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 
8.37 ส่วนสาขาที่มีแนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ลดลงมากที่สุดได้แก่ สาขาการก่อสร้าง 
ลดลงร้อยละ 9.84 รองลงมาคือสาขาโรงแรมและภัตตาคารลดลงร้อยละ 8.25  สาขาการบริหารราชการ  
และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ลดลงร้อยละ 8.21 และ สาขาการขนส่ง สถานที่
เก็บสินค้า และการคมนาคม ลดลงร้อยละ 7.25  

 ส่วนตัวเลขการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการของปี 2562 เทียบกับปี 2561 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
15 สาขามแีนวโน้มอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ท่ีลดลง โดยเฉพาะสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่าและบริการ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุดร้อยละ 16.16 (ซึ่งเทียบกับปี 2558  
มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับที่ 3) รองลงมาคือสาขาลูกจ้างครัวเรือนส่วนบุคคล  ลดลงร้อยละ 8.81  
สาขาตัวกลางทางการเงินลดลงร้อยละ 6.48 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 
5.25 และ 4.53 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มของอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น  
มีเพียงสาขาเดียวคือ สาขาบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเติบโตเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.48 ซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 สาขานี้ยังคงมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเป็นผลบวก
มาตลอด ส่วนสาขาการศึกษา (ซึ่งเทียบกับปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับที่ 2) มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยคือ ลดลงร้อยละ 2.82  ดังแผนภูมิที่ 16 
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แผนภูมิที่ 16  เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ภาคนอกการเกษตร (% Growth Rate) จ าแนกตาม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ปี 2562 เทียบ ปี 2561 และปี 2562 เทียบ ปี 2558 

หมายเหตุ :  

ภาคอุตสาหกรรม 

 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปี 2562 เทียบ ปี 
2561 
 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปี 2562 เทียบ ปี 2558 อัตราการเปลี่ยนแปลง 

% Growht =  
ปีที่ต้องการ − ปีฐาน 

ปีฐาน
*100 

 

ภาคบริการ 

 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปี 2562 เทียบ ปี 
2561 
 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปี 2562 เทียบ ปี 2558 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

ภาพรวมประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 
ตารางท่ี 32  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มปี 2564 

ตัวช้ีวัดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

หน่วย 2560 2561 2562E 2563F 2564F 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั ณ ราคา
ประจ าปี : GPP current prices 

ล้านบาท 103,673 110,815 113,075 100,150 105,451 

ร้อยละ 3.8 6.9 2.0 -11.4 5.3 

-1.16%

-1.17%

-1.11%

-1.09%

-2.82%

-6.48%

1.48%

-16.16%

-1.96%

0.21%

-5.30%

-2.37%

27.35%

5.32%

30.68%

8.37%

-30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

1.สาขาอุตสาหกรรม(การผลิต)

2.สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา

3.สาขาการท าเหมืองแร่ และย่อยหิน

1.สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมรถยนต์ฯ

2.สาขาการศึกษา

3.สาขาตัวกลางทางการเงิน

4.สาขาบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์

5.สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการฯ
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ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดเชียงราย, 2564 

 ส าหรับภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2563 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
ณ ราคาประจ าปี มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 11 โดยเป็นผลจากดัชนีภาคอุตสาหกรรม ดัชนีภาคบริการ 
และดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนีมูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี่ยที่ลดลง ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้อัตรา 
การขยายตัวลดลงเนื่องมากจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID -19)) ที่ส่งผลให้ตัวเลขดัชนีการเติบโตในเกือบทุกภาคส่วนมีอัตราที่ลดลง และส่วน
แนวโน้มในปี 2564 คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะท าให้ดัชนีต่าง  ๆ มีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการปรับตัว 
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน แม้กระท่ังการค้าชายแดนที่สามารถมีการเคลื่อนย้าย 
ถ่ายโอนการส่งออกและน าเข้าสินค้าได้บ้างบางประเภท ซึ่งคาดว่าจะท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ในจังหวัดเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 
  ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 ปรับตัวลดลง
จากปี 2562 ร้อยละ -0.4 ต่อปี จากการลดลงของดัชนีภาคบริการ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนี
ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้รายได้เกษตรกรลดลง ดัชนีมูลค่าการค้าชายแดนลดลงเป็นล าดับ ปี 2563 
ส าหรับผู้มีงานท าลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -2.69 ท าให้มีผู้มีงาน จ านวน 594,250 คน  
  
 
 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั แบบ
ปริมาณลูกโซ่ : Gross provincial  
product (CVMs) 

ล้านบาท 54,681 57,075 58,481 53,425 56,020 

ร้อยละ 4.4 4.4 2.5 -8.6 4.9 

จ านวนประชากร : Population คน 1,157,635 1,155,593 1,153,558 1,151,526 1,149,498 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัต่อหัว : 
GPP per capita 

บาท/คน/
ปี 

89,556 95,895 98,023 86,972 91,736 

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร : Ag-
riculture (API) 

ร้อยละ 6.3 14.6 -10.3 3.6 5.4 

ดัชนีภาคอุตสาหกรรม : Industry 
(IPI) 

ร้อยละ 4.2 -0.8 2.5 -3.1 3.8 

ดัชนีภาคบริการ : Service (SI) ร้อยละ 3.3 8.6 6.5 -13.5 6.5 

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน : Private 
Consumption (Cp) 

ร้อยละ -0.2 4.9 5.5 -9.7 5.2 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน : Private 
Investment (Ip) 

ร้อยละ 0.8 6.6 2.0 2.3 4.0 

ดัชนีรายจ่ายภาครัฐบาล : Govern-
ment Expenditure (G) 

ร้อยละ -4.8 -13.0 -4.2 -0.1 5.2 

ดัชนีมูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลีย่ : 
Border Trade (XM) 

ร้อยละ 8.9 6.4 3.3 -2.5 3.5 

รายได้เกษตรกร : Farm Income ร้อยละ 11.6 12.9 -0.3 -4.6 12.6 

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ 

อัตราเงินเฟ้อ : Inflation rate %p.a. 0.6 -0.3 1.7 -0.4 0.8 

ผู้มีงานท า : Employment คน 636,530 631,993 610,696 594,250 605,607 
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  แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2564 
  เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในปี 2564 จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ 
ที่ร้อยละ 3.3 - 4.3) โดยเป็นผลจากการขยายตัวของการค้าชายแดนภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ ภาคเกษตร 
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน เป็นส าคัญ 
  ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย 

  1. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 จะส่งผลให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว 

  2. มาตรการของรัฐบาลเพ่ือเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม
การลงทุน และมาตรการบรรเทาผลกระทบและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้จ่าย  
ของประชาชน เช่น โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ ก าลังใจ
เราเที่ยวด้วยกัน และเที่ยวปันสุข โครงการจ่ายคนละครึ่งเฟส 1 - 2 และโครงการเพ่ิมวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปยังปี 2564 และ
โครงการ “เราชนะ” ที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 โครงการเรารักกัน 
เป็นต้น 

  3. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย เส้นทางการท่องเที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว และอีกมากมายเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เช่น โครงการ ปิดตา-เปิดใจ สัมผัสชียงรายเมืองน่าเที่ยว จุดหมายปลายทาง
แห่งการพักผ่อน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CTB) จังหวัดเชียงราย 
เป็นต้น 
  ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดเชียงราย 

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง 

  2. ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ และบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

  3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อปริมาณผลผลิตในภาค
เกษตรลดลง 

  4. ปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการแข่งขัน  
ด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ สูงขึ้นจากเงินบาทที่แข็งค่าอาจส่งผลให้
นักท่องเที่ยวลดลง 

  5. ความกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่หดตัว ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้ประกอบการ  

รายได้และสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ของคนเชียงราย  
 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจากข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในปี 2558 -

2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดเชียงรายในปี 2562 เท่ากับ 73,718.78 บาทต่อคนต่อปี  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 มาเป็นล าดับ ซึ่งหากเทียบปี 2562 กับปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีรายได้รวม 
ทุกอ าเภอรวมเพ่ิมขึ้นถึง 2,008.85 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่ปีก่อนหน้าคือในปี 2561 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2560 มีรายได้ลดลง  352.09 บาทต่อคนต่อปี   
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 ตารางท่ี 33  สรุปรายได้เฉลี่ย ปี 2558 - 2562 ของจังหวัดเชียงราย ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
จากข้อมูลจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปี 2558 - 2562 

ที ่ อ าเภอ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เปรียบเทียบ 
61 - 60 

เปรียบเทียบ 
62 - 61 

รายได้
เฉลี่ย 

รายได้
เฉลี่ย 

รายได้
เฉลี่ย 

รายได้
เฉลี่ย 

รายได้
เฉลี่ย 

ล าดับ 
รายได้เพิ่ม/

ลด 
รายได้เพิ่ม/

ลด 
1 เมืองเชียงราย 74,687 85,307 84,711.11 82,227.02 89,477.98 2 -2,484.09  7,250.96  

2 เวียงชัย 70,404 77,204 77,461.52 78,720.66 80,120.28 3 1,259.14  1,399.62  

3 เชียงของ 65,324 74,778 70,555.53 66,937.66 67,412.42 9 -3,617.87  474.76  

4 เทิง 61,919 65,970 64,787.34 62,007.22 63,184.68 13 -2,780.12  1,177.46  

5 พาน 72,829 73,858 70,468.12 70,327.79 72,269.95 6 -140.33  1,942.16  

6 ป่าแดด 74,359 68,683 61,394.80 64,306.21 65,184.68 11 2,911.41  1,379.66  

7 แม่จนั 70,494 79,252 74,088.49 78,398.58 76,097.53 5 4,310.09  -2,301.05  

8 เชียงแสน 71,784 80,209 74,477.39 75,358.84 79,403.94 4 881.45  4,045.10  

9 แม่สาย 90,156 88,506 95,501.30 97,190.27 98,057.75 1 1,688.97  867.48  

10 แม่สรวย 58,111 64,421 62,705.85 58,701.80 59,987.13 14 -4,004.05  1,285.33  

11 เวียงป่าเป้า 52,966 59,893 62,735.21 62,542.77 66,738.31 10 -192.44  4,195.54  

12 พญาเม็งราย 58,653 60,498 55,203.17 56,460.02 58,517.10 15 1,256.85  2,057.08  

13 เวียงแกน่ 57,878 57,909 55,818.28 55,001.41 52,706.48 18 -816.87  -2,294.93  

14 ขุนตาล 62,794 70,005 61,121.52 66,711.97 65,472.93 12 5,590.45  -1,239.04  

15 แม่ฟ้าหลวง 46,899 45,937 55,989.32 56,569.53 53,503.57 17 580.21  -3,065.96  

16 แม่ลาว 69,922 74,825 68,431.39 66,404.09 71,682.97 7 -2,027.30  5,278.88  

17 เวียงเชียงรุ้ง 65,881 71,238 72,976.80 70,584.81 68,600.80 8 -2,391.99  -1,984.01  

18 ดอยหลวง 79,741 69,929 56,569.04 56,603.05 57,993.90 16 34.01  1,390.85  

รวม 67,784 73,373 72,062.02 71,709.93 73,718.78   -352.09  2,008.85  

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กันยายน 2563 

 เมื่อพิจารณารายได้ตามอ าเภอ จากตารางที่ 33 พบว่า ในปี 2562 อ าเภอที่รายได้เฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ อ าเภอแม่สาย มีรายได้เท่ากับ 98,057.75 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ อ าเภอเมืองเชียงราย เท่ากับ 
89 ,477.98 บาทต่อคนต่อปี  และอันดับที่  3 คือ อ าเภอเวียงชัย 80,120.28 บาทต่อคนต่อปี   
หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนในอ าเภอต่าง ๆ ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 นั้น 
จะพบว่าอ าเภอเมืองเชียงราย มีการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของคนต่อปีมากที่สุดคือ 7,250.96 บาท รองลงมาคือ 
อ าเภอแม่ลาว เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 5,278.88 บาท และอ าเภอเวียงป่าเป้า เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 4,195.54 
บาท เป็นต้น ส่วนอ าเภอที่มีการลดลงของรายได้ของคนต่อปีมากที่สุดคือ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง รองลงมาคือ 
อ าเภอแม่จัน อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเชียงรุ้ง ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 17  รายได้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2558-2562 และการพยากรณ์รายได้เฉลี่ย  

 
ที่มา: รายงานคณุภาพชีวิตของประชาชน จากข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2562. 

ตารางท่ี 34  ข้อมูลทางสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลตัวชี้วัด 2562 

1.จ านวนครัวเรือน 381,542 

2.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 15,056.38 

3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 12,635.31 

4.หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม  

 - หนี้สินทั้งสิ้น 99,623.55 

 - เพ่ือใช้ท าการเกษตร 41,194.63 

 - เพ่ือใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน 26,045.51 

 - เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน 15,974.55 

 - เพ่ือใช้ท าธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 12,785.65 

 - เพ่ือใช้ในการศึกษา 1,077.46 

 - อ่ืน ๆ  2,545.74 
ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562  

หมายเหตุ: 1. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จ าเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน ท่ีดิน เป็นต้น  
              2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค รวมค่าภาษี ของขวัญ และเงินบริจาค เบี้ยประกันภัย เงินซื้อสลากกินแบ่ง 
ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  

 จากข้อมูลสถานถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 381,542 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนเท่ากับ 15,056.38 บาท โดยครัวเรือน 
เป็นหนี้เพ่ือใช้ท าการเกษตรมากที่สุด เท่ากับ 41,194.63 บาทต่อครัวเรือน ถัดมาเป็นการใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน
และที่ดิน 26,045.51 บาทต่อครัวเรือน และใช้จ่ายในครัวเรือนเท่ากับ 15,974.55 บาทต่อครัวเรือน  
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวหากไม่มีสถาการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะท าให้
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แนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น รายจ่ายเฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือน 
ของครัวเรือนมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนมีแนวโน้มที่ลดลง ดังแผนภูมิที่ 17  

แผนภูมิที่ 18  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต 

 
ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562  

แผนภูมิที่ 19  รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต 

 
ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562  

แผนภูมิที่ 20  หนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนและการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต 

 
ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2562 
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 (6.1) การเกษตร/การประมง/การปศุสัตว์ 
  6.1.1) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 

ตางรางที่ 35  การที่ใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของจังหวัดเชียงราย ปี 2562 จ าแนกตามอ าเภอ (เรียงล าดับตาม
พ้ืนที่ท าการเกษตรรวม) 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ท้ังหมด 

(ไร่) 

เน้ือที่เพาะปลูก (ไร)่ 

พ้ืนที่ท า
การเกษตร

รวม 

ร้อยละ
พ้ืนที่

ทั้งหมด ที่นา 
ไม้ผล/ 

ไม้ยืนต้น 

พืชไร่/ 
พืชสวน/ 
พืชน้ า/
เกษตร

ผสมผสาน 

ทุ่งหญ้า
โรงเรือน

สัตว์/สถานที่
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

1 เมืองเชียงราย 1,038,238 180,945 140,342 174,907 5877 502,071 48.36 
2 แม่สรวย 882,594 40,726 116,151 213,536 815 371,228 42.06 
3 เทิง 538,451 135,906 108,805 76,814 3265 324,790 60.32 
4 พาน 616,850 203,321 51,784 35,421 13482 304,008 49.28 
5 เวียงป่าเป้า 779,368 51,069 66,529 169,134 1416 288,148 36.97 
6 แม่จัน 425,585 106,456 50,969 80,842 3043 241,310 56.70 
7 เชียงของ 480,439 122,070 73,820 15,246 796 211,932 44.11 
8 พญาเม็งราย 296,235 84,806 87,160 38,763 418 211,147 71.28 
9 แม่ฟ้าหลวง 417,502 12,057 52,639 119,599 47 184,342 44.15 
10 เชียงแสน 286,686 55,111 44,650 62,356 2854 164,971 57.54 
11 เวยีงชัย 219,621 88,910 46,204 16,182 1486 152,782 69.57 
12 เวยีงแก่น 290,405 13,170 49,563 86,343 56 149,132 51.35 
13 ดอยหลวง 199,480 28,322 65,463 37,920 478 132,183 66.26 
14 เวยีงเชียงรุ้ง 172,184 53,885 37,429 28,161 327 119,802 69.58 
15 แมส่าย 192,010 92,384 9,538 11,859 3562 117,343 61.11 
16 แมล่าว 134,671 47,763 21,737 26,816 982 97,298 72.25 
17 ป่าแดด 162,216 59,740 28,011 6,708 1130 95,589 58.93 
18 ขุนตาล 166,446 52,135 15,769 13,582 244 81,730 49.10 

รวม 7,298,981 1,428,776 1,066,563 1,214,189 40,278 3,749,806 51.37 

ที่มา : ข้อมูลการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 2561-2562 *ค่าตัวเลขได้มาจากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์

  จากข้อมูลการใช้ที่ดินเพ่ือท าการเกษตรของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2562 พบว่าจังหวัดเชียงราย 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดมี 7,298,981 ไร่ ท าการเกษตร 3,749,806 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 51.37 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
โดยมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือท านามากที่สุด 1,428,776 ไร่ รองลงมาคือ ปลูกพืชไร่/พืชสวน/พืชน้ า/เกษตรผสมผสาน 
1,214,189 ไร่ ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น และเป็นทุ่งหญ้าโรงเรือนสัตว์/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามล าดับ  
ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของจังหวัดเชียงราย พบว่าอ าเภอที่ใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 502,071 ไร่ คิดเป็นร้อย 48.36 ของพ้ืนที่  ถัดมาเป็นอ าเภอแม่สรวย 371,228 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของพ้ืนที่  และอ าเภอเทิง 324,790 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.32 ของพ้ืนที่ 
  เมื่อเทียบสัดส่วนของพ้ืนที่ท าการเกษตรต่อพ้ืนที่ตัวอ าเภอทั้งหมด พบว่าอ าเภอที่มีสัดส่วน
ของใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอแม่ลาว คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาคืออ าเภอพญาเม็งราย 
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คิดเป็นร้อยละ 71.28 และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง กับอ าเภอเวียงชัย มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ คิดเป็นร้อยละ 69.58 
และร้อยละ 69.57 ของพ้ืนที่ ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 21  สัดส่วนพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่ท าการเกษตร แสดงเป็นร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  6.1.2) ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย 
  1) ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ปีการผลิต2562/63 และ 2563/64 

ตารางท่ี 36  การปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2562/63 และ 2563/64 

จังหวัด/อ าเภอ พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 
2562/63 2563/64 2562/63 2563/64 2562/63 2563/64 2562/63 2563/64 

ข้าวนาปี 1,290,746 1,335,403 1,155,349 1,331,851 634,777 755,160 492 567 

ข้าวนาปรัง 454,187 340,505 432,325 327,222 296,970 207,433 654 634 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 1 346,612 260,828 345,631 251,629 260,747 189,225 752 752 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 2 40,342 14,774 33,789 11,383 21,788 6,306 540 554 

ยางพารา 353,485 353,485 269,386 300,462 59,063 67,003 219 223 

ล าไย 239,711 246,135 213,316 219,137 90,015 95,428 422 435 

ชา 85,419 87,897 81,344 86,885 88,076 70,451 1,028 880 

สับปะรด 62,509 68,751 56,206 58,875 163,782 146,940 2,914 2,782 

กาแฟ 58,831 51,333 50,655 51,324 7,447 8,071 129 132 

มันส าปะหลัง 45,929 33,088 44,529 31,598 134,036 81,250 2,918 2,571 

ลิ้นจี ่ 13,724 13,373 13,600 12,981 2,492 2,954 183 223 

  ส าหรับสถานการ์การปลูกพืชของจังหวัดเชียงรายพบว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ล าไย ชา สับปะรด กาแฟ  มันส าปะหลัง และลิ้นจี่ เมื่อพิจารณาตามชนิด 
ของพืชในปีการผลิต 2563/2564 พบว่า เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการปลูกข้าวนาปี

พื้นที่ทั้งหมด 7,298,981 ไร่  

ที่นา
38%

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
29%

พืชไร่/พืชสวน/พืชน้ า/เกษตร
ผสมผสาน

32%

ทุ่งหญ้าโรงเรือนสัตว์/สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 1%

พ้ืนที่ท าการเกษตร 3,749,806ไร ่
หรือ 51.37%  
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มากที่สุด จ านวนรวม 1,335,403 ไร่ มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 1,331,851 ตัน และ ผลผลิตเฉลี่ย/เนื้อที่ 
เก็บเกี่ยว จ านวน 567 กิโลกรัม ซึ่งจะเห็นว่า ในปีการผลิต 2563/2564 มีการปลูกข้าวนาปีเพ่ิมขึ้น 
และมีจ านวนผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูก รองลงมาเกษตรกรใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าวนาปรัง 
จ านวน 340,505 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 207,433 ตันและ ผลผลิตเฉลี่ย/เนื้อที่ เก็บเกี่ยว จ านวน  
634 กิโลกรัม และเกษตรกรใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 275,602 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 
195,531 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย/เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 1,306 กิโลกรัม ตามล าดับ ในแต่ละปีการผลิต 
เกษตรกรจะท าการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 2 ครั้ง ข้าวโพดรุ่นแรก เริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน ประมาณ
ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน การเพาะปลูกข้าวโพดรุ่น 2 
ประมาณช่วงฤดูแล้ง แต่ข้าวโพดรุ่นนี้จะมีปริมาณผลผลิตไม่มาก การเพาะปลูกจะเริ่มในเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของปีถัดไป 
  2) ด้านการประมงของจังหวัดเชียงราย  

ตารางท่ี 37  ด้านการประมงของจังหวัดเชียงราย ปี 2563 แยกตามรายอ าเภอ 

ประเภท
สัตว์น้ า 

 จ านวนเกษตรกร    จ านวนพ้ืนที่(ไร่)   ผลผลิต(ตัน)  ราคาเฉลี่ย/ กก. 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

ปลานิล  10,178 11,740 15,264.89 12,206.96 8,073.36 3,840.38 53.21 49.24 

ปลาดกุ 2,640 2,752 1,990.62 1875.49 3,162.8 513.44 51.10 49.27 

กุ้งก้ามกราม  50 87 506.12 766.42 29.92 76.12 216.48 286.39 

รวม 12,868 14,579 17,762 14,849 11,266 4,430 - - 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดเชยีงราย,2562 

 สถานกาณ์ด้านการประมงของจังหวัดเชียงราย ปี 2563 พบว่า จังหวัดเชียงรายมีเกษตรกร
ท าประมงจ านวนทั้งสิ้น 14,579 ราย โดยมีแนวโน้มสเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จ านวน 1,702 ราย ในปี 
พ.ศ. 2563 มีการใช้พ้ืนที่รวม 14,849 ไร่ ปริมาณผลผลิตมากถึง 4,430 ตัน เมื่อพิจารณาประเภทสัตว์น้ า
พบว่าประเภทสัตว์น้ าที่ท าการเลี้ยงมากที่สุดคือ ปลานิล มีเกษตรกรผู้เลี้ยงจ านวน 11,740 ราย พ้ืนที่ในการ
เพาะเลี้ยงจ านวน 12,206.96 ไร่ ผลผลิต 3,840.38 ตันต่อปี ราคาเฉลี่ยปลานิล กก.ละ 49.24 บาท  
รองลงมา ปลาดุก มีเกษตรกรผู้เลี้ยงจ านวน 2,752 ราย พ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงจ านวน 1875.49 ไร่ ผลผลิต 
513.44 ตันต่อปี ราคาเฉลี่ยปลาดุก กก.ละ 49.7 บาท และสัตว์น้ าประเภทกุ้งก้ามกราม มีเกษตรกรผู้เลี้ยง
จ านวน 87 ราย พ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงจ านวน 766.42 ไร่ ผลผลิต 76.12 ตันต่อปี ราคาเฉลี่ย กก.ละ 
286.39บาท ตามล าดับ 

  3) ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ปี 2563 

ตารางท่ี 38  ด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ปี 2562 - 2563 

จังหวัด/อ าเภอ 
 จ านวนเกษตรกร    จ านวนสัตว์(ตวั)   ผลผลิต(ตัน)  ราคาเฉลี่ย/ กก. 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 
สัตว์ปีก 
(ไก่พื้นเมือง,  
ไก่ไข่, ไกเ่นื้อ) 

78,041 77,126 2,966,830 3,100,965 15,982.86 10,881.41 106.39 110.16 

สุกร 7,401 5,006 148,261 125,806 71,741.97 42,130.47 65.67 76.84 

โคเนื้อ 4,533 4,577 36,627 37,857 9,122.33 5,951 91.68 93.15 

กระบือ 1,694 1,646 14,398 13,743 5,658.91 353.04 90.67 94.44 
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โคนม 152 141 5,159 4,740 7,142 6352 18.00 21.76 
กระบือ 1,694 1,646 14,398 13,743 5,658.91 353.04 90.67 94.44 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย,2563      

แผนภูมิที่ 22  จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 

 
ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย,2563      

  จากข้อมูลปศุสัตว์จังหวดเชียงรายในปี 2563 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนเกษตรกร 
ที่เลี้ยง สัตว์ปีก (ไก่พ้ืนเมือง, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ) มีจ านวนมากที่สุด คือ 77,126 ราย โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 3,100,965 
ตัว ผลผลิต 10,881.41 ตัน รองลงมาคือสุกร มีเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร 5,006 ราย โดยมีจ านวนสุกรทั้งสิ้น 
125,806 ตัว ผลผลิต 42,130.47 ตัน และ โคเนื้อ มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ 4,577 ราย โดยมีจ านวนโคเนื้อ
ทั้งสิ้น 37,857 ตัว ผลผลิต 5,951 ตัน ตามล าดับ  

 6.1.3) ปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนของจังหวัดเชียงราย 

ตารางท่ี 39  ข้อมูลร้อยละการเก็บเก่ียวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชรายเดือนของจังหวัดเชียงราย 

ชนิดสินค้า 
ปี 2563 ปี 2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ด้านพืช                 
1. ข้าวนาป ี                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

1 15 77 7         1 15 77 7 

2. ข้าวนาปรัง                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

      5 20 70 5       

3. ล าไย                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

          16 79 5    

4. ลิ้นจี ่                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

       3 95 2       

5. สบัปะรด                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

4.75 4.25 3.99 2.80 2.01 3.31 4.27 6.55 20.13 24.78 11.43 11.73 4.75 4.25 3.99 2.80 

6. ส้มโอ                 

สัตว์ปีก
86%

สุกร
5%

โคเนื้อ
5%

กระบือ
2%

โคนม 0%
กระบือ
2%



 
64 

ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

    1.98   9.28 9.99 9.99 13.37 22.71 22.71 14.92 3.24 1.80 

7. ข้าวโพดเลีย้งสตัว ์                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

      20 50 30   10 20 50 20  

8. ชา                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

        10 10 10 40 10 10 10  

9. กาแฟ                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

   10 40 33 15 2         

10. มันส าปะหลัง                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

   10 30 40 20          

11. ปาล์มน้ ามัน                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

5 5 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 

12. ยางพารา                 
ช่วงเวลาการออก
ผลผลติ (ร้อยละ) 

10.18 10.10 10.55 12.13 10.93 7.43 3.00 2.11 6.05 9.25 9.16 9.25 10.10 10.18 10.51 12.03 

รวม -  24.00 49.00 29.97 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2564   

  ปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชจังหวัดเชียงราย พบว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิต
สินค้าเกษตรด้านพืชรายเดือนของจังหวัดเชียงราย ประเภทของพืชที่มีการเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี คือ สับประรด  
ปาล์มน้ ามัน ส้มโอ ยางพาราส่วนพืชที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูร้อน เริ่ มต้นประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ได้แก่ ข้าวนาปรัง ลิ้นจี่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟ มันส าปะหลัง ข้าวโพดหวาน 
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม พืชที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝน 
ได้แก่ ล าไย ชา มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 2 ข้าวโพดหวาน ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พืชที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 1 
มันฝรั่ง เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรประเภทพืชมากที่สุ ด คือช่วงฤดูร้อน 
ที่มีผลผลิตของพืชต่าง ๆ ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 49.00 รองลงมาคือ ฤดูหนาว ร้อยละ 
29.97 และฤดูร้อน ร้อยละ 24.00 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 40  ข้อมูลร้อยละการเก็บเก่ียวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงรายเดือนของจังหวัดเชียงราย  

ชนดิสนิค้า ปี 2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ด้านประมง             
1. ปลาดุก             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

9.38 7.81 7.81 10.16 7.81 7.81 7.81 7.81 8.59 8.59 8.59 8.59 

2. ปลานิล             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

9.27 7.95 7.95 9.93 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 9.27 

3. กุ้งเพาะเลีย้ง             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

8.97 7.69 7.69 10.26 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 8.97 8.97 8.97 

รวม 9.2 7.81 7.81 10.11 7.81 7.81 7.81 7.81 8.07 8.5 8.5 8.94 

                                                                          ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย,2564 
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  ปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงรายเดือนของจังหวัดเชียงราย พบว่า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงรายเดือนของจังหวัดเชียงราย มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดทั้งปี 
ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก กุ้งกร้ามดราม เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง
รายเดือนของจังหวัดเชียงราย มากที่สุด คือ เดือนเมษายนมีการเก็บผลผลิตร้อยละ 10.11 รองลงมาเดือน
มกราคมมีการเก็บผลผลิตร้อยละ 9.21 และเดือนธันวาคมมีการเก็บผลผลิตร้อยละ 8.94 ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาลึกลงไปพบว่า ช่วงเดือน พฤษภาคม - เดือนกันยายน เป็นช่วงที่ปลาน้ าจืดผสมพันธุ์และวางไข่
มากที่สุด จึงเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง 
 

ตารางท่ี 41  ข้อมูลร้อยละการเก็บเก่ียวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์รายเดือนของจังหวัดเชียงราย  

ชนดิสนิค้า ปี 2564 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ด้านปศุสัตว์             
1. โคเนื้อ             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

7.85 6.77 11.17 7.77 12.49 12.02 6.16 7.42 7.65 7.00 6.67 7.04 

2. น้ านมดิบ             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

9.88 10.63 9.83 10.87 9.02 8.36 7.88 7.47 5.21 4.10 8.16 8.59 

3. สุกร             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

7.53 6.77 7.44 9.32 8.39 8.49 7.64 9.17 6.85 9.18 9.60 9.61 

4. ไก่เนื้อ             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

9.95 6.42 3.74 5.43 13.91 6.98 7.99 7.21 11.95 10.02 6.11 10.30 

5. ไข่ไก่             
ช่วงเวลาการออก
ผลผลิต(ร้อยละ) 

8.73 23.17 13.15 11.59 16.18 12.27 3.67 1.66 0.13 3.05 2.74 3.48 

รวม 8.78 10.75 9.01 8.99 11.99 9.62 6.66 6.58 6.35 6.67 6.65 7.8 

ที่มา : ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเชียงราย,2564 

  ปฏิทินการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์รายเดือนของจังหวัดเชียงราย พบว่า  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์รายเดือนของจังหวัดเชียงราย มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดทั้งปี 
ได้แก่ โคเนื้อ น้ านมดิบ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์
รายเดือนของจังหวัดเชียงราย มากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคมมีการเก็บผลผลิตร้อยละ 11.99 รองลงมาเดือน 
กุมภาพันธ์มีการเก็บผลผลิตร้อยละ 10.75 และเดือน มิถุนายนการเก็บผลผลิตร้อยละ 9.62 ตามล าดับ 
ช่วงฤดูหนาวที่มีผลผลิตของพืชต่าง ๆ ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 43.56 รองลงมาคือ ฤดูฝน 
ร้อยละ 37.76 และฤดูร้อน ร้อยละ 18.59 ตามล าดับ 
    6.1.4) ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  

 ข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดเชียงรายจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีดังนี้ 
  1) สับปะรดภูแล เป็นสับปะรดที่ปลูกในต าบลนางแล ต าบลท่าสุด และต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดเล็กมีน้ าหนักตั้งแต่ 150 - 1,000 กรัม ขอขึ้นทะเบียนโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางแล และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกสับปะรดภูแลจังหวัดเชียงราย วันขึ้นทะเบียน  
8 พฤศจิกายน 2548 
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  2) สับปะรดนางแล เป็นสับปะรดพันธุ์น้ าผึ้ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Smooth cayenne เช่นเดียวกับ
พันธุ์ปัตตาเวีย ขอบเขตการปลูกสับปะรดนางแล อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนางแล อ าเภอเมือง เชียงราย จังหวัด
เชียงราย ขอขึ้นทะเบียนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลนางแล วันขึ้นทะเบียน 8 พฤศจิกายน 2548  
  3) กาแฟดอยตุง เป็นกาแฟอาราบิก้า ที่ได้จากผลกาแฟสดที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง 
บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงรายที่ระดับความสูง 800-1,200 เมตร จากระดับน้ าทะเล และผลิตเป็น
สารกาแฟ และกาแฟคั่วเม็ด บนพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยกรรมวิธีของโครงการ เนื้อที่ขอบเขตประมาณ 
93,515 ไร่ หรือ 149.62 ตารางกิโลเมตร ขอขึ้นทะเบียนโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  
วันขึ้นทะเบียน 15 สิงหาคม 2548 
  4) กาแฟดอยช้าง เป็นกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์หลัก คาทูรา คาติมอร์ และคาทุย ที่ได้จาก
ผลกาแฟสด ที่ปลูกที่หุบเขาดอยช้าง ที่ระดับความสูง 1,000 - 1,700 เมตร จากระดับน้ าทะเล น ามาผลิตด้วย
กรรมวิธีมาตรฐานเป็นกาแฟสารและกาแฟคั่ว-บด ที่มีคุณภาพสูง ขอบเขตการปลูกกาแฟดอยช้าง อยู่ในหุบเขา
ดอยช้าง เขตพ้ืนที่ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอขึ้นทะเบียนโดย กลุ่มผู้ปลูกกาแฟดอยช้าง  
วันขึ้นทะเบียน 28 กรกฎาคม 2549 
  5) ชาเชียงราย เป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอู่หลง ที่ได้จากชาพันธุ์อัสสัมและพันธุ์ชาจีน 
โดยปลูก และผลิตตามกรรมวิธีเฉพาะตามหลักการผลิตชา ขอบเขต พ้ืนที่การปลูกและผลิตชาเชียงราย
ครอบคลุมพ้ืนที่ ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่ลาว อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ฟ้า
หลวง อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง และอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขอขึ้นทะเบียนโดย มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง วันขึ้นทะเบียน 3 กันยายน 2553 
  6) ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย คือ ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมือง
ที่ไวต่อแสง ปลูกได้ในฤดูนาปี มีเมล็ดเล็ก เรียวยาว สีขาวขุ่น เมื่อนึ่งสุกแล้วนุ่มเหนียวติดกันแต่ไม่เละ  
มีความเลื่อมมันค่อนข้างมาก และมีกลิ่นหอม ข้าวคืนตัวเร็วและไม่แข็ง นิยมน ามาท าเป็นขนมหวาน เช่น ข้าว
เหนียวมูล พบปลูกมากในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จัน และอ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
  7) ข้าวก่ าล้านนา มีแหล่งปลูกอยู่หลายแหล่ง ข้าวก่ าดอยสะเก็ด ล าต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง
เข้มหรือ สีด า เปลือกเมล็ดสีม่วง เมล็ดข้าวกล้องสีม่วง ข้าวล้ าอมก๋อย ล าต้นมีลักษณะเป็นสีม่วงปนเขียว  
เมล็ดข้าวกล้องและเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วง ข้าวก่ าพะเยา ล าต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง มีเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงเช่นกัน 
ข้าวก่ าพ้ืนเมือง ล าต้นมีลักษณะเป็นสีม่วง สีม่วงปนเขียว หรือสีเขียว เมล็ดข้าวกล้องสีฟาง และสีฟางม่วง  
พ้ืนที่การผลิตอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูนแพร่ น่าน พะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะผลิต
ในระบบการผลิตข้าวแบบ GAP 

 6.1.5) ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร  
 1) พื้นที่การท าเกษตรอินทรีย์ ด้านข้าว  

ตารางท่ี 42  ข้อมูลการท าเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2563  

ชนิดสินค้า จ านวนราย/แปลง จ านวนไร ่
1) ข้าว T1 (เตรียมความพร้อม)  937 ราย       4,992.50 ไร่ 
    ข้าว T2 (ปรับเปลี่ยน)  304 ราย       3,115.25 ไร่ 
    รับรองแล้ว  427 ราย       4,560.25 ไร่ 

รวมทั้งสิ้น 1,668 ราย     12,668.00 ไร่ 
2) พืช (แปลง)   
    ปรับเปลี่ยน 33 ราย/ 34 แปลง      207.8375 ไร่ 
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    รับรองแล้ว 95 ราย/ 95 แปลง       1,134.53 ไร่ 
รวมทั้งสิ้น 128 ราย/129 แปลง       1,342.3675 ไร ่

3) ประมง ปรับเปลี่ยน 1 ราย            0.95 ไร่ 
4) ปศุสัตว์  รับรองแล้ว 
    - พืชอาหารสัตว์ 
    - ไก่ไข ่
    - ไก่พ้ืนเมือง 
    - สุกร 

96 แปลง/ ราย 
38 แปลง 
51 ราย 
1 ราย 
5 ราย 

- 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2564   

 จากตารางที่ 42 แสดงข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกร 1 ,668 ราย พ้ืนที่ 12,668 ไร่ 
ด้านพืช เกษตรกร 128 ราย พ้ืนที่ 1,342.3675 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 1 ราย พ้ืนที่ 0.95 ไร่ และ 
ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 96 ฟาร์ม 

 2) การรับรอง GAP ด้านข้าว ในปีพ.ศ. 2563   

ตารางท่ี 43  ข้อมูลการการรับรอง GAP 

ชนิดสินค้า จ านวนราย/แปลง จ านวนไร ่
1) พืช (แปลง) 6,291 ราย/ 10,170 แปลง 47,079.71 ไร่ 
2) ข้าว GAP Seed (ราย) 
3) ข้าว GAP ทั่วไป (ราย) 

47 ราย 
1,026 ราย 

74  ไร่ 
10,054.75 ไร่ 

4) ประมง 526 ราย 5,436 ไร่ 
5) ปศุสัตว์ 686 ฟาร์ม - 

รวมทั้งสิ้น 8,576 ราย/ฟาร์ม 62,644.46 ไร่ 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, 2564   

   จากตารางที่ 43 เกษตรกร 1,073 ราย พ้ืนที่ 10,128.75 ไร่ ด้านพืช เกษตรกร 6,291 ราย 
พ้ืนที่ 47,079.71 ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 526 ฟาร์ม พื้นที่ 5,436 ไร่ และ ด้านปศุสัตว์ จ านวน 686 ฟาร์ม 
  6.1.6) ครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตร ปีพ.ศ. 2563  

ตารางที่ 44  แสดงจ านวนครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัดเชียงราย 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือน(1)  
จ านวนครัวเรือน   

เกษตรกร(2) 
ร้อยละจ านวนครัวเรือน

เกษตร /ครัวเรือนทั้งหมด 
เมืองเชียงราย 135,612 19,649 14.49 

เวียงชัย 18,340 8,058 43.94 
เชียงของ 27,395 11,209 40.92 

เทิง 33,041 16,721 50.61 
พาน 51,238 18,603 36.31 

ป่าแดด 9,499 5,826 61.33 
แม่จัน 45,653 11,537 25.27 

เชียงแสน 24,680 6,455 26.15 
แม่สาย 54,660 6,752 12.35 
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อ าเภอ จ านวนครัวเรือน(1)  
จ านวนครัวเรือน   

เกษตรกร(2) 
ร้อยละจ านวนครัวเรือน

เกษตร /ครัวเรือนทั้งหมด 
แม่สรวย 32,247 14,747 45.73 

เวียงป่าเป้า 28,331 10,717 37.83 
พญาเม็งราย 15,625 8,671 55.49 
เวียงแก่น 13,030 5,835 44.78 
ขุนตาล 11,752 6,828 58.10 

แม่ฟ้าหลวง 24,822 7,657 30.85 
แม่ลาว 13,648 5,216 38.22 

เวียงเชียงรุ้ง 10,637 5,606 52.70 
ดอยหลวง 8,615 4,318 50.12 

รวม 558,825 174,405          31.21 

ที่มา : 1. ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563  2. ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 

  จากตารางที่ 44 แสดงให้ถึงจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ พบว่า ในพ้ืนที่ที่มี
ครัวเรือนภาคเกษตรมากที่สุด 3 อ าเภอแรก ได้แก่ อ าเภอป่าแดด อ าเภอขุนตาล และ อ าเภอพญาเม็งราย  
โดยครัวเรือนภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 61.33 58.10 และ 55.49 ตามล าดับ  
  6.1.7) สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
  1) ประเภทสหกรณ์และจ านวนสมาชิก  

ตารางท่ี 45  ประเภทสหกรณ์และจ านวนสมาชิก ปี 2563  

ประเภทสหกรณ์ 
จ านวนสหกรณ์ 

(แห่ง) 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(ราย) 
ในภาคเกษตร 68 178,488 

1. สหกรณ์การเกษตร 66 177,827 

2. สหกรณ์ประมง 2 661 

นอกภาคเกษตร 56 66,266 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 31,342 

4. สหกรณ์บริการ 14 1,771 

5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 33 33,153 

รวม 124 244,754 

ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย, ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย,2563 

  จ านวนสหกรณ์และสมาชิกในปี 2563 มีจ านวน124 แห่ง มีสมาชิก จ านวน 244,754 ราย 
เมื่อจ าแนกตามประเภทของสหกรณ์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตร จ านวน 68 แห่ง มีสมาชิกทั้งสิ้น 
178,488 คน และที่เหลือเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจ านวน 56 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 66,266 ราย   
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แผนภูมิที่ 23  จ านวนสหกรณ์ และจ านวนสมาชิกทั้งหมด  

 

 
 2) กลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 

ตารางท่ี 46  จ านวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ปี 2564 

ประเภทสหกรณ์ 
จ านวนกลุ่ม 

(กลุ่ม) 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

(ราย) 
กลุ่มเกษตรกร 55 5,590 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  266 5,320 

กลุ่มยุวเกษตรกร  92 1,380 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  3,010 45,566 

รวม  3,423 57,856 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย,2564  
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แผนภูมิที่ 24  สถาบันเกษตรกรจังหวัดเชียงราย  

  สถาบันเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ปี 2564 พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 3,423 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3,010 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 266 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 
92 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกร จ านวน 55 กลุ่มตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคลพบว่า  
มีเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จ านวน 57,856 ราย โดยแบ่งเป็นสมาชิก 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 45,566 ราย รองลงมากลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก จ านวน 5,590 ราย กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร มีสมาชิกจ านวน 5,320 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร มีสมาชิกจ านวน 1,380 ราย ตามล าดับ 
  3) ข้อมูลจ านวน Smart Farmer และYoung Smart Farmer 

ตารางท่ี 47  ข้อมูล Smart Farmer, Young Smart Farmer 

ประเภท 
จ านวน (ราย) รวม 

(ราย) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
Smart Farmer 
- เกษตร 
- ปศุสัตว ์
- ประมง 
- สหกรณ์ 
- ปฏิรูปที่ดิน 
- ข้าว 
- หม่อนไหม 

2,178 
1,378 
330 
250 
65 
53 

102 
- 

1,087 
378 
120 
268 
85 
47 

169 
20 

984 
360 
80 

120 
- 

47 
350 
27 

4,249 
2,116 
530 
638 
150 
147 
621 
47 

Young Smart Farmer 
- พืช 
- ปศุสัตว ์
- ประมง 

30 
30 
- 
- 

35 
35 
- 
- 

68 
40 
10 
18 

133 
105 
10 
18 

รวม 2,208 1,122 1,052 4,382 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดเชียงราย ส านักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ศูนยว์ิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน 

กลุ่มเกษตรกร
1%

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
8%

กลุ่มยุวเกษตรกร 
3%

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
88%

สถาบันเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ปี 2564 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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  เมื่อพิจารณา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี 2561 
- 2563 ของจังหวัดเชียงราย พบว่าในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย มีจ านวน Smart Farmer และ Young 
Smart Farmer ทั้งสิ้น 4,382 ราย โดยแบ่งเป็น Smart Farmer ทั้งสิ้น 4,249ราย และ Young Smart 
Farmer จ านวน 133 ราย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2561-2562 พบว่ามีการสมัครเข้ามาเป็น Smart 
Farmer เพ่ิมขึ้นทุกปีแต่จ านวนผู้สมัครแต่ละปีมีจ านวนน้อยลง เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า Smart 
Farmer ประเภทเกษตรกรมีจ านวนมากที่สุดจ านวน 2,116 ราย รองลงมา ประเภทประมง 628 ราย  
และประเภทข้าว 621 รายตามล าดับ ส่วนเกษตรกร Young Smart Farmer มีเพ่ิมขึ้นทุกปีตามล าดับ  
เมื่อพิจารณา เกษตรกร Young Smart Farmer ในจังหวัดเชียงรายพบว่า เกษตรกร Young Smart Farmer 
ที่มีมากที่สุดคือประเภทพืช จ านวน 105 ราย รองลงมาประเภทประมง จ านวน 18 รายและประเภทปศุสัตว์
จ านวน 10 ราย ตามล าดับ 

 (6.2) การท่องเที่ยว 

  6.2.1) รายได้จากการท่องเที่ยว 
  เมื่อพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2563 ตามทีม่ีสถาณการณ์
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
ลดลงมากถึงร้อยละ 48.96 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เดิมในป ี2562 มีรายได ้22,474.22 ล้านบาท 
ลดลงเหลือ 13,968.15 ล้านบาท ลดลงไปจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 37.85 และรายได้จากชาวต่างประเทศ 
ปี 2562 6,817.49 ล้านบาท ลดลงเหลือ 981.40 ล้านบาท ลดลงไปจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 85.60   

ตารางท่ี 48  รายได้จากท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ล้านบาท) จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558-2563 

ประเภท
นักท่องเที่ยว 

2558 2559 2560 2561 2562R 2563P 

%การ
เปลี่ยนแปลง 
(ปี63เทียบ

ปี62) 
ชาวไทย 17,379.53 18,173.56 19,978.30 21,995.16 22,474.22 13,968.15 -37.85 

ชาวต่างประเทศ* 5,468.55 5,574.46 6,075.56 6,622.55 6,817.49 981.40 -85.60 

รวม 22,848.08 23,748.02 26,053.86 28,617.71 29,291.71 14,949.55 -48.96 

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2562) ผู้เยี่ยมเยือน หมายถึง ผู้ที่เดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยว และอื่น ๆ เช่น การเยี่ยมเพื่อน/ญาติ ทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน โดยเป็นการพักค้างในสถานพักแรม 
บ้านญาติ/บ้านเพื่อน และอื่น ๆ 
* ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติระดับจังหวัด หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่ อนการปิดด่านตรวจคน 
เข้าเมือง และพ านักในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่วางแผนการท่องเที่ยวระยะสั้น แต่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล าเนา  
ได้ตามแผนการเดินทาง (ไม่รวมชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย) 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
     R หมายถึง ปรับปรุงหลังประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ก ากับและติดตาม
     การจัดท าสถิตินักท่องเที่ยว และรายไดด้้านการท่องเที่ยว และคณะท างาน
     พัฒนาข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว และรายไดด้้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

  6.2.2) จ านวนนักท่องเที่ยว 
  ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายหากพิจารณาจากจ านวนผู้เยี่ยมเยือนในปี พ.ศ. 
2558 - 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 49  
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ตารางท่ี 49  สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2563   

รายการย่อย 
ประเภท 

ผู้เย่ียมเยือน 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

%การ
เปลี่ยนแปลง 
(ปี63เทียบ

ปี62) 

จ านวน
นักท่องเท่ียว 

ชาวไทย 2,201,902 2,298,952 2,496,186 2,673,521 3,091,201 2,059,088 -33.39 

ชาวต่างประเทศ 484,132 483,472 512,997 533,029 637,947 114,595 -82.04 

รวม 2,686,034 2,782,424 3,009,183 3,206,550 3,729,148 2,173,683 -41.71 

 ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  จากตารางแสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายซึ่งตามที่ มีสถาณการณ์ 
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้ในปี 2563 มีจ านวนนักท่องเที่ยว และจ านวนนักทัศนาจร 
ลดลงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเดิมในปี 2562 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย มีจ านวน 3,091,201 คน 
ในปี 2563 ลดลงเหลือ 2,059,088 คน ลดลงไปจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 33.39 เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เดิมในปี 2562 จ านวนนักท่องเที่ยว มีจ านวน 637,947 คน ในปี 2563 ลดลงเหลือ 114,595 คน 
ลดลงไปจากปี 2562 มากถึงร้อยละ 82.04 

แผนภูมิที่ 25  สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2563 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
ที่มา : สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 – 2561 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562. 
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  จากสถิติผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงราย พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากต่อเนื่องโดย  
ในปี 2560 นักท่องเที่ยวทั้งหมด 3,442,162 คน จ าแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 2,848,911 คน
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 593,251 คน ในขณะที่ปี 2561 นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็น 3,676,497 คน 
จ าแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 3,057,968 คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 618,529 คน 
 6.2.3) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย  

ตารางท่ี 50  สถิติค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2562 

ประเภทของนักท่องเที่ยว 2558 2559 2560 2561 2562 
 ชาวไทย 2,854.56 2,922.07 3,053.26 3,171.82 3,311.76 

 ผู้เยี่ยมเยือน ชาวต่างประเทศ 3,473.41 3,573.73 3,800.27 3,956.30 4,139.62 

  รวม 2,981.73 3,052.74 3,199.95 3,324.36 3,474.67 
 ชาวไทย 2,899.81 2,969.52 3,104.89 3,226.84 2,270.66 

นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ 3,544.45 3,649.31 3,883.59 4,044.52 2,375.89 

  รวม 3,032.90 3,106.43 3,258.26 3,386.44 2,289.93 

 ชาวไทย 2,037.28 2,086.44 2,147.45 2,234.28 3,251.44 

นักทัศนาจร ชาวต่างประเทศ 2,024.73 2,089.24 2,223.57 2,317.18 4,045.72 

  รวม 2,034.93 2,086.96 2,161.56 2,249.36 3,407.14 

ที่มา : สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2562 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564 

แผนภูมิที่ 26  สถิติค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตามประเภทของนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2562 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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 สถิติค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยว ที่มายังจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2562 มีประเภท
นักท่องเที่ยวจ าแนกได้ 3 ประเภท คือ ผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว และ นักทัศนาจร ซึ่งประเภทนักท่องเที่ยว  
ยังสามารถระบุได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือน ในปี 2562  
อยู่ที่ 3,474.67 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 เมื่อจ าแนกประเภทของผู้เยี่ยมเยือน
พบว่าชาวต่างประเทศใช้จ่ายมากกว่าชาวไทย โดยค่าใช้จ่ายผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ มีค่าใช้จ่าย 4,139.62 บาท
ต่อคนต่อวัน ในขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย มีค่าใช้จ่าย 3,311.76 บาทต่อคนต่อวัน  
  ส่วนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในปี 2562 
อยู่ที่ 2,289.93 บาทต่อคนต่อวัน หากจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวพบว่า ชาวต่างประเทศใช้จ่ายมากกว่า
ชาวไทยเล็กน้อย โดยค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีค่าใช้จ่าย 2,375.89 บาทต่อคนต่อวัน  
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทย มีค่าใช้จ่าย 2,270.66บาทต่อคนต่อวัน และในส่วนนักทัศนาจร ในปี 2562   
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักทัศนาจร อยู่ที่ 3,407.14 บาทต่อคนต่อวัน หากจ าแนกประเภทของนักทัศนาจรพบว่า
ชาวต่างประเทศใช้จ่ายมากกว่าชาวไทย โดยค่าใช้จ่ายนักทัศนาจรต่างประเทศ มีค่าใช้จ่าย 4,045.72 บาทต่อคน
ต่อวัน ในขณะที่นักทัศนากจรชาวไทย  มีค่าใช้จ่าย 3,251.44บาทต่อคนต่อวัน 
  6.2.4) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน  

ตารางท่ี 51  สถิติรายได้เฉลี่ยจากผู้เยี่ยมเยือน จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2562-2563 

ประเภทของผู้เยี่ยมเยือน 
2562 

(ล้านบาท) 
2563 

(ล้านบาท) 
%การเปลี่ยนแปลง 
(ป6ี3 เทียบ ปี62) 

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 22,474.22 13,968.15 - 37.85 

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 6,817.49 981.40 -85.60 

รวม 29,292 14,950 -48.96 
 

ที่มา : สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2562 - 25623ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2564 

แผนภูมิที่ 27  สถิติรายได้เฉลี่ยจากผู้เยี่ยมเยือน จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

  รายได้โดยเฉลี่ยจากผู้เยี่ยมเยือน ที่มาเยื่อนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2562 - 2563 เมื่อพิจารณา
ค่ารายได้โดยเฉลี่ยของผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงราย พบว่า ในปี 2563 จังหวัดเชียงรายมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
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อยู่ที่ 14,950 บาท โดยแบ่งเป็น รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยจ านวน 13,968.15 ล้านบาท และรายได้
จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ จ านวน 981.40 ล้านบาท 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 พบว่า รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนมีแนวโน้มลดลง
อย่างมาก โดยคิดเป็น % การเปลี่ยนแปลง (ปี63 เทียบ ปี62)ในภาพรวมของจังหวัด ติดลบถึง -48.96 % 
โดยรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจากชาวต่างชาติลดลงมากที่สุดถึง -85.60 % ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยลดลง - 37.85 % 
เนื่องมาจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวระดับประเทศเป็นอย่างมาก ท าให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศหยุดชะงัก ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงราย
ลดลง เนื่องนโยบายปิดประเทศห้ามเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ และนโยบายการเดินทางข้ามจังหวัด  
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อส่งผลต่อรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายดที่ลดลง 
  6.2.5) จ านวนห้องพักและอัตราการเข้าพัก  

ตารางท่ี 52  จ านวนสถานประกอบการที่พักแรม จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2563 

ประเภท 2559 2560 2561 2562 2563 
%การเปลี่ยนแปลง 
(ปี63 เทียบ ปี62) 

จ านวนห้อง 16,014 16,886 17,003 17,053 17,053 - 

อัตราการเข้าพัก 46.37 50.75 54.96 54.92 38.31 -16.61 

จ านวนผู้ที่มาเข้าพักชาวไทย 2,248,161 2,447,333 2,628,486 2,640,617 2,059,088 - 33.39 

จ านวนผู้ที่มาเข้าพักชาวต่างชาต ิ 461,830 492,345 513,519 525,845 114,595 - 82.04 
จ านวนผู้ที่มาเข้าพักรวม 2,709,991 2,939,678 3,142,005 3,166,462 1,880,917 -41.71 

ที่มา : สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2552 - 2562 ส านักงานสถติิแห่งชาติ, 2563 

แผนภูมิที่ 28  เปรียบเทียบจ านวนสถานประกอบการที่พักแรม จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2563 

    ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ส าหรับจ านวนห้องพักแรกในจังหวัด พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่าจ านวน
ห้องพักของจังหวัดเชียงรายในปี 2563 มีจ านวน 17,053 ห้อง เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจ านวน 
16,014 ห้อง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจ านวน 1,035 ห้อง เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าพักในปี 2563 พบว่ามีอัตราการเข้าพัก
ของนักท่องเที่ยวเพียง ร้อยละ 38.31 เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
อันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติลดลง จึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 
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 (6.3) ภาคอุตสาหกรรม 
  โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดเชียงราย  
    ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น 2,079 โรงงาน เงินลงทุนรวม 20890 ล้านบาท              
และมีจ านวนคนงานรวมทั้งหมด 15,568 คน โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 53  สถิติสะสมจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
รายจ าพวก ณ สิ้นปี 2562 ในจังหวัดเชียงราย  

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน 
เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

คนงาน 

ชาย หญิง รวม 

1 1,074 224 1,712 52 1,764 

2 274 792 1,205 786 1,991 

3 731 19,873 7,912 3,901 11,813 

รวม 2,079 20,890 10,829 4,739 15,568 

  สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
  1) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วย การผลิต
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ขิง กระเทียม ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด เป็นหลัก เช่น โรงสีข้าว รองลงมาได้แก่ 
โรงอบเมล็ดพืช และผลิตผลทางการเกษตร โรงงานขิงดอง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 1,293 โรง เงินลงทุน 
6,031.88 ล้านบาท คนงาน 4,071 คน 
  2) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับห้องเย็น กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน 
หรือทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง กิจการเกี่ยวกับยาสูบ โรงน้ าแข็งฯลฯ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 169 โรง 
เงินลงทุน 3,062.49 ล้านบาท คนงาน 1,645 คน 

 (6.4) การค้าชายแดน  
         6.4.1) มูลค่าการส่งออกและน าเข้า 

ตารางท่ี 54  มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2563 

                    หน่วย : ล้านบาท 
ประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

เมียนมา 

น าเข้า 158.38 182.07 153.19 287.36 391.35 1,461.83 

ส่งออก 15,695.85 12,199.17 12,692.41 14,872.25 14,727.02 14,798.89 

ดุลการค้า 15,537.47 12,017.10 12,539.22 14,584.89 14,335.67 13,337.06 

รวม 15,854.23 12,381.24 12,845.60 15,159.61 15,118.37 16,260.72 

สปป.ลาว 

น าเข้า 584.74 92.31 497.67 404.75 524.19 279.31 

ส่งออก 19,518.09 18,107.84 15,352.48 15,781.09 9,716.62 6,032.81 

ดุลการค้า 18,933.35 18,015.53 14,854.81 15,376.34 9,192.43 5,753.50 
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รวม 20,102.83 18,200.15 15,850.15 16,185.84 10,240.81 6,312.12 

จีนตอนใต้ 

น าเข้า 4,638.87 6,517.39 7,189.20 6,670.01 7,554.58 8,263.41 

ส่งออก 4,430.77 7,721.43 11,880.62 12,819.34 19,775.02 17,469.00 

ดุลการค้า - 208.10 1,204.04 4,691.42 6,149.33 12,220.44 9,205.59 

รวม 9,069.64 14,238.82 19,069.82 19,489.35 27,329.60 25,732.41 

มูลค่ารวม 

น าเขา้ 5,381.99 6,791.77 7,840.06 7,362.12 8,470.12 10,004.55 

ส่งออก 39,644.71 38,028.44 39,925.51 43,472.68 44,218.66 38,300.70 

ดุลการคา้ 34,262.72 31,236.67 32,085.45 36,110.56 35,748.54 28,296.15 

รวม 45,026.70 44,820.21 47,765.57 50,834.80 52,688.78 48,305.25 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย , 2564 

  จากตารางพบว่า มูลค่าการค้าชายแดนรวม ปี 2563  มีมูลค่าเท่ากับ 48,305.25 ล้านบาท 
มูลค่าการส่งออก มีมูลค่าเท่ากับ 38,300.70 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้ามีมูลค่าเท่ากับ 10,004.55 ล้านบาท 
ดุลการค้า เท่ากับ 28,296.15 ล้านบาท เมื่อพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2563 จะพบว่า มูลค่ารวมที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีมูลค่ารวมลดลงจากปี 2562 ลดลง 
4,383.53 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.32 เนื่องจากมีแนวโน้มในการน าเข้าเพ่ิมขึ้น และส่งออก
ลดลง ท าให้ดุลการค้ากับทุก ๆ ประเทศลดลง คิดเป็นร้อยละ 20.85  

ตารางท่ี 55  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนด้านจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2563 
เทียบกับปี 2562 

ประเทศ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 2563 - 2562 เปลี่ยนแปลง % 

เมียนมา 

น าเข้า 391.35 1,461.83 1,070.48 273.54 
ส่งออก 14,727.02 14,798.89 71.87 0.49 

ดุลการค้า 14,335.67 13,337.06 -998.61 -6.97 
รวม 15,118.37 16,260.72 1,142.35 7.56 

สปป.ลาว 

น าเข้า 524.19 279.31 -244.88 -46.72 
ส่งออก 9,716.62 6,032.81 -3,683.81 -37.91 

ดุลการค้า 9,192.43 5,753.50 -3,438.93 -37.41 
รวม 10,240.81 6,312.12 -3,928.69 -38.36 

จีนตอนใต้ 

น าเข้า 7,554.58 8,263.41 708.83 9.38 
ส่งออก 19,775.02 17,469.00 -2,306.02 -11.66 

ดุลการค้า 12,220.44 9,205.59 -3,014.85 -24.67 
รวม 27,329.60 25,732.41 -1,597.19 -5.84 

มูลค่ารวม 

น าเข้า 8,470.12 10,004.55 1,534.43 18.12 
ส่งออก 44,218.66 38,300.70 -5,917.96 -13.38 

ดุลการค้า 35,748.54 28,296.15 -7,452.39 -20.85 
รวม 52,688.78 48,305.25 -4,383.53 -8.32 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย , 2564 
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  เมื่อพิจารณาสถานการณ์รายประเทศ พบว่าประเทศเมียนมาท าการค้ากับจังหวัดเชียงราย 
มีมูลค่ารวมที่เกิดขึ้นในปี 2563 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 มูลค่า 1,142.35 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
7.56 เนื่องจากเรามีแนวโน้มในการน าเข้าเพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 273.54 แต่ส่งออกไปเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 
0.49 ท าให้ขาดดุลการค้ามูลค่า 998.61ล้านบาท หรือดุลการค้าลดลงร้อยละ 6.97 ประเทศลาวท าการค้า
กับจังหวัดเชียงราย มูลค่ารวมที่เกิดข้ึนในปี 2563 มีมูลค่ารวมลดลงจากปี 2562 ลดลง 3,928.69 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.36 เรามีแนวโน้มในการน าเข้าจากลาวลดลง 244.88 ล้านบาท แต่กลับส่งออก
ลดลงมากถึง 3,683.81 ล้านบาท ท าให้ดุลการค้าลดลง 3,438.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.41  
และในส่วนของประเทศจีนได้ท าการค้ากับจังหวัดเชียงราย มูลค่ารวมที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีมูลค่ารวมลดลง
จากปี 2562 ลดลง 1,597.19 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.84 เนื่องจากเรามีแนวโน้มในการน าเข้า
เพ่ิมขึ้น 708.83 ล้านบาท และส่งออกไปจีนลดลง 2,306.02 ล้านบาท ท าให้ดุลการค้าลดลง 3,014.85 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.67 

แผนภูมิที่ 29  มูลค่าน าเข้า ส่งออก และดุลการค้าและการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต 
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 6.4.2) สินค้าส่งออกและน าเข้า  

เมื่อจ าแนกรายสินค้า โดยพิจารณาสินค้าน าเข้า - ส่งออก ที่ส าคัญของการค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดน ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อจ าแนกเป็นรายประเทศ ได้แก่  

 1) ไทย - เมียนมา 
 สินค้าส่งออกส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ น้ ามันดีเซล ผ้าผืนและด้าย 

ปูนซีเมนต์ และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 
สินค้าน าเข้าส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ธัญพืช สัตว์น้ า ปลาหมึกสด แช่เย็น 

แช่แข็ง และโค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
2) ไทย - สปป.ลาว 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ ามันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ น้ ามันส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 

รถยนต์นั่ง สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   
สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ทองค า ผักและของปรุงแต่งจากผัก 

ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดต่อ 
 3) ไทย - ประเทศจีน (ตอนใต้)  

สินค้าส่งออกส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรรูป ล าไยแห้ง  

สินค้าน าเข้าส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องรับ - ส่งสัญญา
และอุปกรณ์ติดต่อ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์  เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ 
เคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ  

 6.4.3)  การขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)          
   โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2558 เรื่อง การก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเข ต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และประกาศที่ 2/2559 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 โดยสิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 ปัจจุบันเพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายระยะเวลาการขอรับสิทธิประโยชน์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ตามประกาศ BOI ที่ 7/2561) 

28,296.15 
32,418.03 32,110.18 31,802.34 31,494.49 

48,305.25 
52,327.00 53,543.84 54,760.68 55,977.53 
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หน่วย: พันล้านบาท

ดุลการค้า Forecast(ดุลการค้า) รวมมูลค่าการค้า Forecast(รวมมูลค่าการค้า)
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  ในปัจจุบัน กนพ. ได้มีการประกาศเพ่ิมจ านวนกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนระดับสูงสุด
เพ่ิมข้ึนอีก 10 กิจการ ได้แก่  
  1) กิจการอบพืชและไซโล  
  2) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
  3) กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม  
  4) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  
  5) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์  
  6) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค  
  7) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
  8) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค  
  9) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ และ  
  10) กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า  
  นอกจากนี้ส าหรับการลงทุนในกิจการประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มกิจการท้ัง 20 กิจการ
ข้างต้น ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเช่นเดียวกัน แต่จะมีระดับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขหรือรูปแบบ
การสนับสนุนการลงทุนที่แตกต่างกัน อันถือเป็นการกระจายโอกาสในการลงทุนที่ทั่วถึงทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่
และรายย่อย รวมถึงการได้โอกาสของประชาชนในพ้ืนที่ที่สนใจจะลงทุนท าธุรกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายทั้ง 3 อ าเภอ  
        โดยการก าหนดรูปแบบการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
         1) กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
บริการโลจิสติกส์ การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการแปรรูปสินค้าเกษตร   
        2) กลุ่มธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองและสังคม เช่น ธุรกิจบริการด้านการศึกษา 
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการทางการเงิน อันเป็นการก าหนดประเภทของธุรกิจที่เหมาะสม  
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และน าไปสู่เป้าหมายการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

 (6.5) แรงงาน 
   ส าหรับการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรในปี 2562 จากข้อมูลแรงงาน ในปี 2563 
พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมี จ านวน 952 ,814 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก าลัง
แรงงาน 614,018 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 338,795 คน คิดเป็นร้อยละ 
36 ของจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ส าหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 614,018 คน  
นั้นแยกได้เป็น ผู้มีงานท า 612,500 คน ผู้ว่างงาน มีจ านวน 1,518 คน ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน  
338,795 คน จ าแนกเป็นท างานบ้าน จ านวน 88,179เรียนหนังสือ จ านวน 85,329 คน และอ่ืน ๆ จ านวน 
156,286 คน ดังตารางที่ 56  
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ตารางที่ 56  จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน จังหวัดเชียงราย ปี 2562 - 
2563  
 

สถานภาพแรงงาน ก าลังคน เฉลี่ยทั้งปี
2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

อายุ 15 ปีขึ้นไป  952,814 598,934 952,445 952,000 
ก าลังแรงงานรวม ก าลังแรงงาน

ปัจจุบัน 
- ผู้มีงานท า 
- ผู้ว่างงาน 

 
 

462,484 
2,297 

 
 

590,611 
6,570 

 
 

578,999 
9,935 

 
 

592,959  
 6,124 

ก าลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 

1,518 1,753 1,016 155 

รวม 614,018 598,934 589,950 599,238 
ผู้ไม่อยู่ในก าลัง

แรงงาน 
ท างานบ้าน 88,179 99,952 108,736 102,157 
เรียนหนังสือ 85,329 89,894 92,609 95,080 
อ่ืน ๆ 156,286 126,229 161,150 155,525 

รวม 338,795 353,865 362,495 352,762 

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2563. 

แผนภูมิที่ 30  เปรียบเทียบจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน จังหวัดเชียงราย 
ปี 2562 - 2563  

  เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท าปี 2560 - 2567 
พบว่าแนวโน้มของการมีงานท าของประชากรมีแนวโน้มลดลง เนื่องด้วยอัตราการเกิดของจ านวนประชากร 
และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามอาชีพ ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว่าสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมงผู้บัญญัติกฎหมาย และ ข้าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ ตลอดจนผู้ประกอบ
วิชาชีพ ด้านเทคนิค สาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ พนักงานบริการและพนักงาน 
ในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติการ
โรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมีแนวโน้มลดลง   

ก าลังแรงงาน
64%

ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในก าลัง
แรงงาน
36%

เปรียบเทียบจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน จังหวัดเชียงราย 
ปี 2562 - 2563

ก าลังแรงงาน ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในก าลังแรงงาน
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  เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าในปี พ.ศ. 2563 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด  
5 อันดับแรก คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 255,533 คน รองลงมาคือพนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 117,361 คน อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 
67,865 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 66,126 คน และผู้ปฏิบัติการ
โรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 19,674 คน 

แผนภูมิที่ 31  สถานการณ์จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท าปี 2560 - 2567

 
ตารางท่ี 57  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ปีพ.ศ. 2560 - 2563 ของไตรมาสที่ 1 
ปี 2563 

 
จ าแนกตามอาชีพ 

ไตรมาสที่ 1 

2560 2561 2562 2563 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีมฝีีมือในด้านการเกษตรและการประมง 255,499 297,078 314,929 255,533 

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 115,039 106,787 104,734 117,361 

อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 24,969 21,055 20,255 67,865 
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจการคา้ 
ที่เกี่ยวข้อง 

86,885 75,585 52,925 66,126 

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูป้ฏิบัติงาน 
ด้านการประกอบ 

94,316 81,445 71,136 19,674 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ 17,152 18,791 17,719 18,318 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านเทคนิค สาขาต่าง ๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 10,393 11,151 14,741 16,973 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 14,720 10,522 16,445 15,020 

เสมียน 14,287 12,604 14,143 13,741 

รวม 633,261 635,019 627,027 590,611 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร สถิติแรงงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563 
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ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีงานท าปี 2560-2567

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท า
พยากรณ์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท า
ขีดจ ากัดความเชื่อมั่นระดับล่างประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท า
ขีดจ ากัดความเชื่อมั่นระดับบนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท า
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แผนภูมิที่ 32  สัดส่วนของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ ปี 2563

 
  

  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานท า พบว่าผู้มีงานท าส่วนใหญ่ จบการศึกษาต่ ากว่า
ประถมศึกษา จ านวน 163,392 คน (ร้อยละ 28) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา 132,320 คน (ร้อยละ 23) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 80,563 (ร้อยละ 14) ไม่ได้เรียน จ านวน 63,190 (ร้อยละ 11) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 100,474 คน (ร้อยละ 17) และระดับอุดมศึกษา จ านวน 37,802 คน (ร้อยละ 7) ดังตารางที่ 58  

ตารางท่ี 58  จ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2563  

ระดับการศึกษา สายการศึกษา เฉลี่ยทั้งปี
2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ไม่ได้เรียน - 63,190 103,890 96,134  93,468  
ก่อนประถมศึกษา - 163,392 275,977 280,863  277,025  
ระดับประถมศึกษา -- 132,320 186,029 170,429  186,862  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 80,563 146,642 142,422  130,505  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 78,596 128,517 126,592  137,278  

สายอาชีวศึกษา 11,934 11,832 12,693  12,371  
สายวิชาการศึกษา 9,944 321 - - 

ระดับอุดมศึกษา สายวิชาการ - 53,884 63,702  51,351  
สายวิชาชีพ 27,858 31,986 39,243  44,080  
สายวิชาการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

9,944 13,721 20,367  19,060  

การศึกษาอ่ืน ๆ  - - - - - 
ไม่ทราบ  - 94 432 - - 

รวม 955,482 952,799 952,445 952,000 

ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย, 2563.  
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ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง พนักงานบริการและพนักงานในร้านคา้และตลาด

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝมีือและธุรกิจการค้าทีเ่กี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักรและผูป้ฏิบัติงานด้านการประกอบ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านเทคนิค สาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ

เสมียน
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แผนภูมิที่ 33  สัดส่วนของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษา  

 
ตารางที่ 59  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ไตรมาสที่ 1 - 4 พ.ศ. 2562 
และไตรมาสที่ 1 - 3 พ.ศ. 2563   
 

สถานภาพ 
การท างาน 

ปี  2562 ปี  2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 
นายจ้าง 13,285 12,773 15,046 12,365 13,566 9,887 10,919 
ลูกจ้างรัฐบาล 52,646 58,513 50,537 50,855 49,256 52,783 45,648 
ลูกจ้างเอกชน 147,505 119,068 125,146 147,342 166,584 122,675 134,380 
ท างานส่วนตัว 241,726 248,698 233,304 242,840 238,439 259,611 253,535 
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 171,465 17,8915 178,576 140,327 122,766 134,043 148,477 
การรวมกลุ่ม - - 2,383 1,099 - - - 

รวม 627,027 617,917 604,992 594,828 509,611 578,999 592,959 
 

ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย, 2563. 

 เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการท างานส่วนตัว 
จ านวน 238,439 คน รองลงมาคือลูกจ้างเอกชน จ านวน 166,584 คน ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ านวน 
122,766 คน ลูกจ้างเอกชน จ านวน 166,584คน ลูกจ้างรัฐบาล จ านวน 49,256 คน และนายจ้าง 
จ านวน 13,566 คน  
  หากพิจารณาสถานภาพการท างานของประชากร พบว่าเมื่อวิเคราะห์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ที่มีงานท า จ าแนกตามไตรมาสที่ 1 - 4 พ.ศ. 2561 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 พบว่าสถานภาพการท างาน ของนายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล และลูกจ้างเอกชน มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ส่วนการท างานส่วนตัว การช่วยธุรกิจครัวเรือน มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การรวมกลุ่มของแรงงาน  
ในปีพ.ศ. 2563 ไม่มีการรวมกลุ่มเลย 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 (7.1) สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

ตารางท่ี 60  สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

การท่องเที่ยว 
เชิงวิถีชุมชน 

และวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ 

 

การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

 

การท่องเที่ยว    
เชิงศาสนา 
และวิถีพุทธ 

การท่องเที่ยว 
ด้านกีฬา  

และนันทนาการ 
 1.ชุมชนต าบลบ้านแซว 
ต้นแบบอีสานล้านนา 
2.แหล่งเรียนรู้การจดัการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
เทศบาลต าบลครึ่ง 
3.ศูนย์เรียนรู้พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
ในระดับประเทศ          
บ้านโป่งศรีนคร 
4.หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านท่าขันทอง 

1.อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราช  
2.พระต าหนักดอยตุง  
3.ทะเลสาบเชียงแสน 
หรือหนองบงคาย  
4.สบรวก หรือ 
ดินแดนแห่ง
สามเหลี่ยมทองค า  
5.สามเหลี่ยมทองค า  
6.ท่าเรือบั๊ค 

1. ไร่แม่ฟ้าหลวง  
2. น้ าพุร้อนโป่งพระบาท  
3. น้ าพุร้อนป่าตึงหรือ  

น้ าพุร้อนห้วยหินฝน  
4. ลานทองอุทยาน

วัฒนธรรมลุม่น้ าโขง  
5. ดอยแม่สลอง  
6. ดอยหัวแม่ค า 
7. สวนแม่ฟ้าหลวง  
8. ถ้ าผาจม  
9. ถ้ าปุ่ม ถ้ าปลา  
10.ถ้ าเสาหินพญานาค 
บ้านหาดบ้าย  
11.ดอยผาตั้ง  
12.หาดผาได  
13.ภูชี้ฟ้า  
14.ดอยช้าง ดอยวาวี  
15.บ่อน้ าร้อนธรรมชาติ  
แม่น้ ากก  
16.น้ าตกขุนกรณ์  
17.น้ าตกห้วยแมซ่้าย 

1. วัดพระสิงห์  
2. วัดพระแก้ว  
3. วัดร่องขุ่น  
4. พระธาตุดอยตุง  
5. วัดป่าสัก  
6. วัดพระธาตผุาเงา  
7. วัดพระธาตจุอม

กิตติ  
8. วัดพระธาตจุอมจ้อ  
9. พระธาตุจอมแว่  
10.วดัพระเจ้าทอง     
ทิพย์ 

1.อุทยานแห่งชาต ิ
 ดอยหลวง  

2.อุทยานแห่งชาติ   
   ขุนแจ 

                                                ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562 

 (7.2) เทศกาลส าคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย  
 7.2.1) งานพ่อขุนเม็งราย จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นงาน

ประจ าปี ภายในงานจะมีการออกร้าน จัดนิทรรศการและมหรสพต่าง ๆ 
 7.2.2) งานวันลิ้นจี่เชียงรายและสับปะรดนางแล จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุก

ปี ภายในงานจะมีการประกวดขบวนรถและประกวดธิดาลิ้นจี่ การออกร้านจ าหน่ายสินค้า 
 7.2.3) ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ได้ก าหนดให้มีตั้งแต่วันที่  

13 - 16 เมษายน โดยการเนรมิตถนนเล่นน้ ากลางเมืองเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า สรงน้ าพระพุทธสิหิงค์ ขนทรายเข้าวัด สรงน้ าพ่อขุนเม็งรายมหาราช รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุแต่ละชุมชน ประกวดเทพีสงกรานต์ แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ขบวนแห่ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง บนถนน
เล่นน้ าคือ ถนนธนาลัย จะใช้เป็นถนนเพ่ือการเล่นน้ าตลอดทั้งสาย โดยเทศบาลได้ออกแบบอุโมงค์ที่มีสายน้ าใส
สะอาดพุ่งออกมาจากทั้งสองฟากถนน รวมทั้งติดตั้งระบบน้ าพุ เพ่ือสร้างสีสันบรรยากาศของความชุ่มฉ่ าของ
สายน้ าตลอดเทศกาล พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีรดน้ าด าหัวผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ
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ต่าง ๆ และผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความเป็นสิริมงคลตามประเพณี  
ที่ชาวล้านนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ตลอดทั้งเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้กับชนรุ่นหลัง 

 7.2.4) ประเพณียี่เป็งลอยกระทง จัดขึ้น ณ สนามฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (สนาม รด.)  
เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ทุกวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี โดยจะมีการจัดงาน 2 วัน ในวันแรกจะมีกิจกรรม
ลอยกระทงเล็ก การประกวดหนูน้อยนพมาศ และวันต่อมาจะมีขบวนแห่กระทงที่ยิ่งใหญ่จากสวนตุง และโคมฯ    
ถนนธนาลัย สู่สถานที่จัดงาน และ มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดโคม ประกวดกระทง พร้อมการแสดง  
บนเวทีอย่างตระการตาโครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ าโขง จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เป็นการจัดงาน  
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธไมตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้แก่ ไทย ลาว จีน พม่า เวียดนาม และกัมพูชา 
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้แนบแน่น เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นการผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน อันจะน าไปสู่
การขยายฐานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีในปัจจุบันและอนาคตทางด้านการค้า การลงทุน  
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศลุ่มแม่น้ าโขง จึงท าให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่และส่งผลดีต่อการพัฒนา
ประเทศ จัดขึ้นราวปลายเดือนตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายนของทุกปี 

 7.2.5) ประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย เป็นขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมือง 
ที่ส าคัญๆ ของวัดต่าง ๆ ประดิษฐานบนบุษบกแห่ให้ประชาชนสักการะบูชาโปรยข้าวตอกดอกไม้ในบ่ายวันที่         
31 ธันวาคม ของทุกปี เพ่ือเป็นสิริมงคลส าหรับเมืองเชียงราย ส่งท้ายปีเก่าที่ก าลังจะผ่านไปและรับปีใหม่ 
ที่ก าลังจะมาถึง แล้วตักบาตรในวันที่ 1 มกราคมตอนเช้ารับวันปีใหม่ ซึ่งมีพ้ืนฐานความคิดมาจากต านาน  
พระเจ้าเลียบโลก ด้วยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  
ซึ่งประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่าง ๆ ในตัวเมืองเชียงราย เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวาระของการส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย มาประดิษฐานบนบุษบกที่ได้สร้างขึ้น
โดยช่างศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย จัดท าเป็นขบวนอัญเชิญไปรอบเมืองเชียงราย ให้พุทธศาสนิกชน
ได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะบูชาด้วย ข้าวตอก ดอกไม้ จึงถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นสิริมงคลยิ่งนัก 

 7.2.6) เทศกาลวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันส าคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา 
เมื่อถึงวันนี้แล้วพระภิกษุสามเณรจะต้องท าพิธีอธิษฐานพรรษา คือ อธิษฐานเพ่ืออยู่ประจ าในวัดใดวัดหนึ่งที่ตน
ท าพิธีอธิษฐานนั้นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือตั้งแต่แรม 11 ค่ า เดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เมื่อถึง
วันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนย่อมมีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้บ าเพ็ญบุญบ าเพ็ญกุศล  
เป็นพิเศษ เช่น การถวายผ้าอาบน้ าฝน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวายเทียนพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นการ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาระหว่างพรรษา และเพ่ือให้ความสว่างในเวลามีพิธีกรรมทางศาสนา 
ในเวลากลางคืน ดังนั้นจังหวัดเชียงรายมีความตระหนักและเห็นความส าคัญจึงได้ยึดเป็นนโยบายหลัก ในการ
สนับสนุนส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการสืบสานประเพณี
หล่อเทียนพรรษาขึ้น และจัดขบวนเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี บริเวณสวนตุงและโคมฯ ถนนธนาลัย 

 7.2.6) งานตานหาพญามังราย เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่
พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.  1805       
เทศบาลนครเชียงราย ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลสักการะ  
ดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราชขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ณ วัดดอยง าเมือง ในงานมีกิจกรรม
ทางศาสนาจัดพิธีกรรมแบบล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วย พิธีสักการะบูชาพระสถูป การสืบชะตาเมือง การท าบุญเมือง 
และการจัดกิจกรรมสมโภชเมือง อาทิ การฟ้อนเล็บ การฟ้อนดาบ และการตีกลองสะบัดชัย เพ่ือถวายแด่องค์
พ่อขุนเม็งรายมหาราช อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึง    ความกตัญญูกตเวที และการเคารพต่อดวงพระ
วิญญาณของพระองค์ท่าน โดยพี่น้องชาวเชียงราย และพ่ีน้องชุมชนในเขตเทศบาลจะเข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
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ครั้งนี้ด้วยการน าพานพุ่ม หรือพานดอกไม้เครื่องบูชาสักการะ ถวายดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
เพ่ือความร่มเย็นของเมืองเชียงรายและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย นอกจากพิธีดังกล่าวแล้ว ในช่วงปลายเดือน
มกราคมของทุกปี จังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการร่วมกันจัดงานกาชาด
ประจ าปีของจังหวัดเชียงราย หรือที่นิยมเรียกกันว่า "งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช" ซึ่งจัดขึ้นประมาณปลายเดือน
มกราคมของทุกปี ภายในงานจะมีการออกร้านจัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน งานรื่นเริงต่าง ๆ  
การจัดจ าหน่ายสินค้า อาหาร และข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี 

 7.2.7) งานปีใหม่เคาท์ดาวน์หอนาฬิกา มหกรรมงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมนับ
ถอยหลัง (เค้าท์ดาวน์) เพ่ือเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกัน ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ ถนนบรรพปราการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการเปิดการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแสดงของวงดนตรี 
และสลับการแสดงของชุมชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากชุมชนและสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลฯ  
การแสดงกลองบูชาและกลองยาว การแสดงกลองสะบัดชัย โดยจุดนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
มีการจุดพลุเฉลิมฉลอง และการปล่อยโคมไฟเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีฉากหลังเป็น 
หอนาฬิกาที่สุดอลังการให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามโดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 
17.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม เป็นต้นไป 

 7.2.8) งานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอก จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นหลายประการ  
คือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จ านวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน ซึ่งพระสงฆ์
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และในวันมาฆบูชานี้
พระพุทธเจ้าได้แสดงพระโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ เนื้อหาโดยสรุป คือให้ละเว้นความชั่วทุกชนิด  
ท าความดี และท าจิตใจให้ผ่องใส และเมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบทุกปี เทศบาลนครเชียงราย
ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจึงได้ จัดงานประเพณีแห่โคมไฟ ไหดอกขึ้น เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างบุญกุศล สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป 

 7.2.9) ตักบาตรเที่ยงคืน ในครั้งอดีตเมื่อใกล้เวลาประมาณเที่ยงคืน ในคืนวันพุธ ขึ้น 15 ค่ า
จะมีประชาชนจ านวนมากมาร่วมท าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย  
ตามถนนสายต่าง ๆ จ านวนหลายร้อยรูป โดยเรียกวันดังกล่าวว่า "วันเป็งปุ๊ด" และมีประวัติความเป็นมาสืบเนื่อง 
มาจากความเชื่อที่ว่า พระมหาอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภ
วาสนา ได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติที่ใต้สะดือทะเลแล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลก 
เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ท าบุญตักบาตรพระมหาอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ ารวย
เป็นเศรษฐีและบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด ถือเป็นประเพณี
ล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะว่าแต่ละปีอาจมีวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค่ 1 ครั้ง 
หรือ 2 ครั้งเท่านั้น หลายคนจึงเฝ้ารอที่จะมาท าบุญตักบาตรในวันดังกล่าว เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดงาน
ประเพณีตักบาตรวันเป็งปุ๊ด เพ่ือให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงรายสืบไป 

 7.2.10) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คือ การท าบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 
เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ค าว่า เทโว ย่อมาจากค าว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จ
ลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่าในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปจ าพรรษาอยู่บนสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์เพ่ือเทศน์โปรดพระพุทธมารดา จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 
แล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึง
พรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง 
จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็น
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มนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี
ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันท าบุญตักบาตร
เป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การท าบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตร
เทวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดงานประเพณี "ตักบาตรเทโว" เพ่ือสืบทอด
และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นประจ าทุกปี 
 (7.3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
  7.3.1) รายรับจากสินค้าตามโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ตารางท่ี 61  ผลการจ าหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ปีงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562 

ในประเทศ 1,723,900,016 2,074,610,553 2,533,657,734 3,047,166,463 3,855,592,243 

ต่างประเทศ 257,284,680 345,463,410 334,577,071 450,029,143 450,421,324 

รวม 1,981,184,696 2,420,073,963 2,868,234,805 3,497,195,606 4,306,013,567 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,2562 

แผนภูมิที่ 34  ผลการจ าหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในประเทศ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 
และแนวโน้มในอนาคต  

 
แผนภูมิที่ 35  ผลการจ าหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2558 - 
2562 และแนวโน้มในอนาคต  

 

3,855.59 
4,276.62 

4,809.80 
5,342.98 

5,876.16 
6,409.34 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

ผลการจ าหน่าย OTOP ในประเทศ Forecast

450.42 
551.10 551.37 

652.73 653.00 
754.36 

 -
 100.00
 200.00
 300.00
 400.00
 500.00
 600.00
 700.00
 800.00

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

ผลการจ าหน่าย OTOP ต่างประเทศ Forecast



 
89 

  เมื่อพิจารณารายรับจากสินค้าตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP พบว่า 
รายรับจากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในปี 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,306,013,567 บาท แบ่งออกเป็น ตลาดในประเทศ 
จ านวน 3,855,592,243 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.54 ของผลการจ าหน่ายทั้งหมด และตลาดต่างประเทศ 
จ านวน 450,421,324 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.46 ของผลการจ าหน่ายทั้งหมด และจากแผนภูมิจะพบว่า 
แนวโน้มผลการจ าหน่ายสินค้าตามโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในอนาคตตั้งแต่ปี 2564 - 2567 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ 

 7.3.2) สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงราย  

ตารางท่ี 62  สินค้า OTOP  5 ดาว ของจังหวัดเชียงราย  

ล าดับ ประเภท ผลิตภัณฑ์ จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
1 อาหาร น้ าพริก 

พืชผัก ผลไม้ 
น้ าผึ้ง 
ขนม 
ผักและผลไม้แปรรูป 
เนื้อสัตว์ นม ไข่ แปรรูป 
ข้าวกล้องและข้าวสาร 

12 
17 
8 
8 

11 
9 
2 

2 เครื่องดื่ม ชา 
กาแฟ 
สมุนไพร 
น้ าผลไม้สกัด 
น้ าแร่ธรรมชาติ 

31 
3 
3 
1 
2 

3 เครื่องแต่ง
กาย 

กระเป๋า 
เครื่องนุ่งห่ม 
รองเท้า 

10 
7 
1 

4 ของใช้ ของท าจากไม้ 
เคหะสิ่งทอ 
แกะสลักที่ไม่ใช่ไม้ 

3 
1 
2 

5 สมุนไพร วัตถุอันตราย 
เครื่องส าอางสมุนไพร 
ยาจากสมุนไพร 

2 
11 
1 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2563 

  จากข้อมูลของพัฒนาชุมชนพบว่า สินค้าที่เป็น OTOP 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีจ านวน
ทั้งสิ้น 145 รายการ โดย สินค้า 3 อันดับที่เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน OTOP 5 ดาวมากที่สุด ได้แก่ สินค้า
ประเภทชา พืชผัก ผลไม้ และ น้ าพริกมากที่สุด ทั้งนี้สังเกตได้สินค้าที่มี OTOP 5 ดาวของจังหวัดเชียงราย 
มีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่น่าสนใจ ได้แก่ ชา กาแฟ น้ าผึ้งและสมุนไพรแปรรูป มีอยู่ จ านวนไม่มากนัก ดังนั้น 
ควรผลักดันสินค้ารายการดังกล่าวเป็นสินค้า OTOP ประเภท 5 ดาวต่อไป  
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (8.1) ทรัพยากรน้ า 

  8.1.1) สภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ า 
  จังหวัดเชียงรายแบ่งลุ่มน้ าหลักเป็น 2 ลุ่มน้ าใหญ่ ๆ มีลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ซึ่งแต่ละ

ลุ่มน้ าก็มีลุ่มน้ าย่อยส าคัญหลายสาย ซึ่งจะไหลลงแม่น้ าโขงส าหรับแม่น้ าที่เป็นปัจจัยต่อการเกษตรและ 
การอุปโภคบริโภคของราษฎร ได้แก่ 

  1) ลุ่มน้ ากก 
 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ ากกส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันทางทิศเหนือ        

คือเทือกเขาแดนลาว ทิศใต้ คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ
แม่น้ าสาขาท่ีส าคัญ มีที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ระหว่างหุบเขาและมีที่ราบลุ่มแม่น้ าตลอดสองข้างฝั่งล าน้ า 

  น้ าแม่น้ ากก มีต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหลเข้าสู่  
เขตประเทศไทยที่ช่องน้ าแม่กก อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อ าเภอแม่อาย 
เข้าสู่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผ่านตัวเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่
อ าเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลงสู่แม่น้ าโขงที่บ้านสบกก ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ความยาวของแม่น้ ากกรวมทั้งหมด 285 กิโลเมตร ช่วงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภาพเมียนมาร์ 
ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยยาวประมาณ 157 กิโลเมตร 

 1.1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าฝาง 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าฝาง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0302) มี พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ
2,011.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,257,043.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.56 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก ความยาว
ของล าน้ าแม่ฝางประมาณ 122 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:750 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชัน
ประมาณ 1:200 กลางน้ าประมาณ 1:1,500 และท้ายน้ าประมาณ 1:18,000 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ 
น้ าแม่ทะลบ น้ าแม่งอนน้อย น้ าแม่มาว น้ าแม่นาวาง น้ าแม่สาว และน้ าแม่แหลงหลวง เป็นต้น 
   น้ าแม่ฝาง มีต้นน้ าอยู่บริเวณดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโท ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ 
ของอ าเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไหลไปทางทิศเหนือ ผ่านอ าเภอฝาง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ ากก  
ที่ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
    1.2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ลาว 
   ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ลาว (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0303) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ
2,798.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,749,018.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.33 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก ความยาว
ของล าน้ าแม่ลาว ประมาณ 210 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 โดยบริเวณต้นน้ า มีความ
ลาดชันประมาณ 1:500 กลางน้ าประมาณ 1:1,000 และท้ายน้ าประมาณ 1:2,000 ล าน้ าย่อย ที่ส าคัญ 
ได้แก่ น้ าแม่โถ น้ าแม่เจดีย์ น้ าแม่ฉางข้าว น้ าแม่ปูนหลวง น้ าแม่ต๊าก น้ าแม่ยางมิ้น น้ าตาช้าง น้ าแม่สรวย และ
น้ าแม่กรณ์น้อย เป็นต้น 

 น้ าแม่ลาว มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ไหลไปทางทิศเหนือผ่านอ าเภอเวียงป่าเป้า เข้าสู่อ าเภอแม่สรวย จากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ าเภอพาน
กับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  
จนไปบรรจบกับแม่น้ ากกท่ีบ้านปาตุง ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 1.3) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่สรวย 
  ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่สรวย (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0304) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 

425.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 265,981.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.83 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก ความยาวของ 
ล าน้ าแม่สรวย ประมาณ 60 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1: 200  
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  น้ าแม่สรวย มีต้นน้ าอยู่บริเวณดอยแม่วังน้อยและดอยหลุมข้าว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
ของอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยน้ าแม่สรวยไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แล้วไหลไปบรรจบ  
กับน้ าแม่ลาวทีบ่้านกาด ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 1.4) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กกตอนล่าง 
  ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กกตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0305) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 

2,065.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,290,712.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ ากก ความยาว
ของแม่น้ ากกเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ 157 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 : 1,500 
ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่ฝาง น้ าเมืองงาม ห้วยน้ าริน ห้วยลู ห้วยหมากเลี่ยม น้ าแม่ยาว น้ าแม่กรณ์  
น้ าแม่ลาว และห้วยเผือ เป็นต้น 

  น้ าแม่กก มีต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหลมา
ทางทิศใต้เข้าสู่เขตประเทศไทย ที่ช่องน้ าแม่กก อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และมีน้ าฝางไหลมารวมที่ต าบล
ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่เขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 
จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อ าเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลงแม่น้ าโขงที่บ้านสบกก ต าบล
บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

2) ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
  แม่น้ าโขง เป็นแม่น้ านานาชาติที่มีต้นก าเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจีน
ผ่านตะวันออกของสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านประเทศลาว 
และประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น้ าโขงจัดเป็นแม่น้ าสายที่ยาวที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสายหนึ่งของโลก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป 
ของลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ในประเทศไทยล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหว่าง 300 - 1,550 ม.รทก. 
เทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ต๋ าและดอยขุนแม่ต๋อม เป็นต้น 
ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) มีสภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ าแต่ละลุ่มน้ าสาขา ดังนี้ 

 2.1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบน 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบน (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0202) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
1,107.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 692,193.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง(ภาคเหนือ) 
ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยลุ่มน้ ากก คือ ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 1 
และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 2 โดยลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย 
ของแม่น้ ากก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 429.20 ตารางกิโลเมตร แม่น้ าสายส าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบน
ส่วนที่ 1 คือ น้ าแม่มะ ซึ่งมีต้นก าเนิดจากดอยตุง ในเขตต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ความยาว
ของล าน้ าแม่มะ ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500 โดยบริเวณต้นน้ าจะมีความลาดชัน
ประมาณ 1:65 ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแม่สายที่บ้านเวียงแก้ว ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีห้วยเกี๋ยง ซึ่งเป็นล าน้ าสายสั้น ๆ ที่ไหลลงแม่น้ าโขงโดยตรง ส าหรับลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ ากก มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 678.31 ตารางกิโลเมตร แม่น้ าสาย
ส าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงตอนบนส่วนที่ 2 คือ น้ าแม่บงมีต้นก าเนิดจากดอยกิ่วนกในเขตต าบลบ้านแซว 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาวของล าน้ าแม่บงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตก
บรรจบกับห้วยป่าไร่ แล้วไหลขนานมาตามแนวล าน้ าแม่กกบรรจบกับห้วยแอบหลวง และไหลลงสู่แม่น้ าโขง  
ที่บ้านสบกก ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังมีล าน้ าสายสั้นๆ ไหลลงสู่แม่น้ าโขง
โดยตรง ได้แก่ ห้วยกว๊าน น้ าแม่เงิน ห้วยเม็ง ห้วยน้ าสม เป็นต้น 
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 2.2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน (น้ าแม่ค า) 
   ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน (น้ าแม่ค า) (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0203) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ประมาณ 1,193.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 745,737.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง
(ภาคเหนือ) มีแม่น้ าสายส าคัญได้แก่ น้ าแม่ค า และน้ าแม่จัน น้ าแม่ค า มีความยาวของล าน้ าประมาณ  
131 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:500 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1:200  
กลางน้ าประมาณ 1:500 และท้ายน้ าประมาณ 1:1,000 ในส่วนของน้ าแม่จันมีความยาวประมาณ  
51 กิโลเมตร จากการสอบถามจากราษฎรในพ้ืนที่ทราบว่า ปัจจุบันมีการรุกล้ าล าน้ า ท าให้ล าน้ าแคบและตื้นเขิน 
ปริมาณน้ าค่อนข้างน้อยในช่วงบริเวณตั้งแต่อ าเภอแม่จันจนไปถึงจุดบรรจบน้ าแม่ค า ดังนั้นปริมาณน้ าที่ไหลลง
สู่แม่น้ าโขงส่วนใหญ่จึงเป็นน้ าที่มาจากล าน้ าแม่ค า ล าน้ าย่อยที่ส าคัญของลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่จัน ได้แก่ ห้วยแม่เมาะ 
ห้วยแสลบ น้ าแม่สลอง น้ าแม่เปิน เป็นต้น น้ าแม่ค า มีต้นก าเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอแม่ฟ้าหลวง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ที่ราบลุ่มบรรจบกับ
น้ าแม่จันที่บ้านสันมะเค็ด ในเขตอ าเภอแม่จัน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอ าเภอเชียงแสน 
แล้วไหลไปลงแม่น้ าโขงท่ีบ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 2.3) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0204) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
892.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 577,931.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ครอบคลุม
พ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ าของแม่น้ าอิงจนถึงกว๊านพะเยา ความยาวของล าน้ าอิงในช่วงนี้ประมาณ 34 กิโลเมตร  
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:2,500 แม่น้ าอิงมีต้นก าเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัดพะเยา กับจังหวัด
ล าปาง ไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านอ าเภอแม่ใจ แล้วไหลไปทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยาที่อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ล าน้ าย่อยท่ีไหลลงแม่น้ าอิง ได้แก่ น้ าแม่ปืม และน้ าเหยียน นอกจากนี้ยังมีล าน้ าย่อยสายสั้น ๆ ที่ไหลลง
สู่กว๊านพะเยาโดยตรง ได้แก่ ห้วยตุ้ม น้ าแม่เรือ ห้วยแม่ต๋ า เป็นต้น และแหล่งน้ าที่ส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา 
และหนองเล็งทราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่ต าบลเวียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยที่ปลายด้านใต้ของแนวภูเขาดอยห้วยน้ าขาวและแนวภูเขาดอยสันกลาง  
เป็นแหล่งรับน้ าจากแม่น้ าและล าห้วยโดยรอบ ด้านทิศตะวันออกของกว๊านพะเยาเป็นที่ตั้งของชุมชน ส่วนด้าน
ทิศตะวันตกเป็นที่ราบกว้าง ซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสู่กว๊าน 
   หนองเล็งทราย เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติในอดีตเคยมีทางน้ าเชื่อมต่อกับหนองฮ่าง 
ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอพาน ปัจจุบันทางน้ าตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ บริเวณตอนใต้ของหนองมีฝายน้ าล้น โดยน้ าที่ล้น
จะไหลลงสู่แม่น้ าอิงและไหลลงสู่กว๊านพะเยา นอกจากนี้บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศใต้ต าบลแม่ใจได้มีการขุดสระ  
เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาให้แก่ชุมชน 

 2.4) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0205) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
2,182.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,364,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.77 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่กว๊านพะเยาจนถึงจุดบรรจบแม่ลาว ความยาวของล าน้ าอิงในช่วงนี้ประมาณ 158 กิโลเมตร 
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:6,500 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ร่องขุ่น ร่องบ่อ ร่องช้าง แม่น้ าพุง น้ าจุน น้ าแม่ลอย 
แม่ลาว เป็นต้น 
   แม่น้ าอิง ที่อยู่ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนกลาง เริ่มตั้งแต่จุดออกของกว๊านพะเยา
ไหลไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งขอบเขตอ าเภอเมืองกับอ าเภอดอกค าใต้จนถึงจุดบรรจบแม่น้ าพุง แล้วไหลไป
ทางทิศตะวันออกเข้าสู่เขตอ าเภอจุน จังหวัดพะเยา จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือแล้วไหลเข้าสู่เขตอ า เภอเทิง  
ไปบรรจบแม่ลาวทางฝั่งขวาของล าน้ าบริเวณต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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 2.5) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าพุง 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าพุง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0206) มี พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
1,117.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 698,656.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ)  
มี แม่น้ าพุงซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าอิง เป็นล าน้ าสายหลัก ความยาวของล าน้ าประมาณ 100 กิโลเมตร
ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,500 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน้ าประมาณ
1:20,000 และท้ายน้ าประมาณ 1:1,000 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ล่องเคียน น้ าแม่แก้ว น้ าแม่อ้อ น้ าแม่ฮ่าง 
ห้วยเอี้ยง เป็นต้น 
   แม่น้ าพุง มีต้นก าเนิดจากภูเขาในเขตอ าเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านต าบล
ป่าแงะ ต าบลป่าแดด แล้วไหลไปลงแม่น้ าอิงที่บริเวณต าบลสันมะค่า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายลักษณะ  
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา 

 2.6) ลุ่มน้ าสาขาแม่ลาว 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่ลาว (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0207)  มี พ้ืนที่ลุ่ มน้ าสาขาประมาณ 
1,346.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 841,837.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ)
ความยาวของล าน้ าแม่ลาวประมาณ 97 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดยบริเวณต้นน้ า 
มีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ าประมาณ 1:4,500 และท้ายน้ าประมาณ 1:5,000 ล าน้ าย่อย 
ที่ส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่วาน น้ าแม่ญวน น้ าแม่เปือย น้ าแม่หงาว เป็นต้นน้ าแม่ลาว มีต้นก าเนิดจากแนวเทือกเขา
ทางตอนใต้ของลุ่มน้ าในเขตอ าเภอเชียงค าไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
ผ่านอ าเภอเชียงค า แล้วไหลลงสู่ที่ราบลุ่มจากนั้นไหลไปบรรจบกับน้ าแม่หงาว แล้วไหลลงสู่แม่น้ าอิงในเขต
อ าเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ า สาขาแม่ลาวเป็นภูเขาสูงล้อมรอบสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขา มีที่ราบลุ่ม
อยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ า 

 2.7) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0208) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
1,697.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,061,206.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.93 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง(ภาคเหนือ) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวจนถึงจุดบรรจบแม่น้ าโขง ความยาวของล าน้ าอิง ในช่วงนี้ประมาณ 
133 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:3,500 ล าน้ าย่อยท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่ต๊าก น้ าแม่ต๊ า ห้วยช้าง เป็นต้น 
   แม่น้ าอิง ที่อยู่ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนล่าง เริ่มตั้งแต่จุดบรรจบแม่ลาวในเขต
อ าเภอเทิง ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้จนถึงเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอพญาเม็งรายและอ าเภอขุนตาล จึงไหล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอ าเภอเชียงของ แล้วไหลไปลงแม่น้ าโขงที่บริเวณต าบล ศรีดอนชัย 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 2.8) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงส่วนที่ 2 
   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโขงส่วนที่ 2 (รหัสลุ่มน้ าสาขา 0209) มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาประมาณ 
489.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 305,693.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง (ภาคเหนือ)  
มีน้ าแม่งาว เป็นล าน้ าสายหลัก ความยาวของล าน้ าประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 
1:350 โดยบริเวณต้นน้ ามีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน้ าประมาณ 1:250 และท้ายน้ าประมาณ 
1:350 ล าน้ าย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยหาน ห้วยคุ ห้วยโป่งหลวง ห้วยผาตั้ง ห้วยสาน ห้วยติ้ว น้ าค า 
น้ าวอง เป็นต้น 

  น้ าแม่งาว ไหลจากบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น้ าโขง 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณต้นน้ ามีความลาดชันสูง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าโขงส่วนที่ 2 ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนปลายของลุ่มน้ า 
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 8.1.2) สถานการณ์น้ าจังหวัดเชียงราย 
 เชียงรายมีแม่น้ าสายส าคัญ 6 สาย ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหนองน้ า ร่องน้ า ล าน้ าเล็ก ๆ 

เช่น แม่น้ าจัน แม่น้ าปรุง และอ่างเก็บน้ าทั้ง 18 อ าเภอ มีแหล่งน้ ารวมไม่น้อยกว่า 1,179 แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่
ผิวน้ าทั้งสิ้น 167,657.75 ไร่ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตัว 20,184 บ่อ  
บ่อบาดาลสาธารณะ 2,215 บ่อแหล่งน้ าธรรมชาติ มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 1,087 สาย หนอง บึง 461 แห่ง 
น้ าพุน้ าซับ 38 แห่ง 

 จังหวัดเชียงราย มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 1,593 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 422 แห่ง มีน้ าพุ 38 แห่ง ที่มีสภาพใช้งาน
ได้ในฤดูแล้ง 37 แห่ง และอ่ืน ๆ 51 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานในฤดูแล้ง 50 แห่ง แหล่งน้ าธรรมชาติ มีการใช้
ประโยชน์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การผลิตน้ าประปา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลานิล แหล่งน้ าธรรมชาติ  
สายหลักที่ชาวจังหวัดเชียงรายใช้ประโยชน์คือ แม่น้ ากกและแม่น้ าโขง ในอดีต น้ าในแม่น้ ากก มีระดับสูง  
เคยล้นท่วมพ้ืนที่ใกล้เคียงกับล าน้ า แต่ในปัจจุบันมีระดับน้ าลดลงมาก ซึ่งสาเหตุของอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจาก
การตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ในฤดูฝนเกิดน้ าหลาก ท าให้กรวด ดินและทรายจ านวนมาก ถูกน้ าพัดพา
มาทับถมอย่างรวดเร็ว ความตื้นเขินของแม่น้ ากกจึงเกิดขึ้นในอัตราสูง ปัญหาดังกล่าวเกิดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง
เช่นเดียวกัน 

 แม่น้ ากก มีต้นก าเนิดจากประเทศพม่าไหลผ่าน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่จัน
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงชัยอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และไหลลงแม่น้ าโขงที่ อ าเภอเชียงแสนจังหวัด
เชียงราย เป็นเส้นทางน้ าสายส าคัญที่ก่อให้เกิดชุมชนและศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ ามากมายเนื่องจากแม่น้ ากก
มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลานานาชนิดและเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรก าหนดเป็นแหล่งน้ า  
ผิวดินประเภทที่ 2 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแม่น้ ากกประจ าปี พ.ศ.2563 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (WQI=92) 
รายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 63  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินเฉลี่ยทั้งล าน้ า แม่น้ ากก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

แม่น้ า ประเภทคุณภาพน้ าผิวดินเฉลี่ยทั้งล าน้ าท่ีตรวจวัดได้ ปัญหาคุณภาพน้ าท่ี
ส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ า 

กก พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

คาดการณ์พ.ศ. 
2564 

กก 2 (WQI 
71) 

2 (WQI 
80) 

2 (WQI 
92) 

2 (WQI 80) - 2 (WQI 71-90) 

หมายเหตุ : ค่า WQI เฉลี่ยทั้งล าน้ า แม่น้ ากก ค านวณจากคา่เฉลีย่ WQI 4 สถานี(ตรวจวัด 16 ตัวอยา่ง)  
ที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ส านักปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2563 
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แผนภูมิที่ 36  สถิติผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินแม่น้ ากกย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 

 
 ทั้งนี้จากสถิติผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินแม่น้ ากกย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 

จะเห็นได้ว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินแม่น้ ากก มีคุณภาพดีขึ้น โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2563 ที่อยู่ในขั้น
ระดับดีมาก คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2564 - 2567 จะอยู่ในเกณฑ์ดี (WQI 80) ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ 
น้ าผิวดิน แม่น้ ากก ตั้งแต่ บริเวณสะพานแม่น้ ากก ต าบลบ้านแซวอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (KK01) 
จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (KK04) มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  
(WQI=72-93) แต่ทั้งนี้ ปรากฏการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) สูงเกินกว่ามาตรฐาน
ก าหนด บริเวณสะพานเหนือเมืองเชียงราย (KK03) ซึ่งมีสาเหตุจากการปนเปื้อนอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่นสูง 
อาทิเช่น มนุษย์ หนู สุกร เป็นต้น แสดงถึงความไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยในการบริโภค หากไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคก่อน 
  แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอเชียงแสน ได้แก่ แม่น้ าโขง, แม่น้ ากก, แม่น้ าค า, แม่น้ ารวก พ้ืนที่
ชุ่มน้ าโลก (หนองบงกาย) แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอเชียงของ ได้แก่ แม่น้ าโขง แม่น้ าอิง 

 แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอแม่สาย ได้แก่ แม่น้ าสาย แม่น้ ารวก อ่างเก็บน้ าห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ า
ถ้ าเสาหินพญานาค 

 จากสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ าในจังหวัดเชียงรายปี 2564 พบว่าสถานการณ์น้ า 
ในอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและขนาดเล็กรวม 119 แห่ง ประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวน 4 แห่ง 
อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก จ านวน 115 แห่ง ความจุรวม 182.8725 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ า
เหลือเพียง 100.494 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54.95 ของความจุรวม  

 การวิเคราะห์ถึงปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลางพบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณน้ า 
83.038 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของปริมาณความจุอ่างฯ ส่วนในปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
มีปริมาณน้ า 61.571 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.36 ของปริมาณความจุอ่างฯ ในปี พ.ศ. 2563 
พบว่ามีปริมาณน้ า 45.49 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48.03 ของปริมาณความจุอ่างฯ ในปี พ.ศ. 2564 
พบว่ามีปริมาณน้ า 52.724 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.1 ของปริมาณความจุอ่างฯ จะเห็นได้ว่า
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากในปี 2563 เกิดปัญหาภัยแล้ง
ในหลายพ้ืนที่ รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสืบเนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน แต่ปี 2564 
มีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งคาดการณ์ว่าอีก 3 ปีข้างหน้า ปริมาณน้ าของอ่างเก็บน้ าจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มลดลง
อย่างเห็นได้ชัด (ส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย, 2563.) 
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สถานการณ์คุณภาพน้ าผิวดินเฉลี่ยทั้งล าน้ า แม่น้ ากก ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2567

ประเภทคุณภาพน้ าผิวดิน การพยากรณ์(ประเภทคุณภาพน้ าผิวดิน)

ขีดจ ากัดความเชื่อมั่นระดับล่าง(ประเภทคุณภาพน้ าผิวดิน) ขีดจ ากัดความเชื่อมั่นระดับบน(ประเภทคุณภาพน้ าผิวดิน)
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ตารางท่ี 64  สถิติน้ าปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง  

อ่างเก็บน้ า 

ความจุ
อ่างฯ 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(ล้าน 
ลบ.ม.) 

% 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

% 
(ล้าน 
ลบ.ม.) 

% 
(ล้าน  
ลบ.ม.) 

% 

- อ่างเก็บน้ า
ห้วยช้าง   
ต.สถาน   
อ.เชียงของ 

6.300 6.317 100.27 1.344 21.33 1.591 25.27 2.517 39.95 

- อ่างเก็บน้ า
แม่ต๊าก   
ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย 

9.000 11.110 123.44 4.110 45.67 3.770 41.89 3.230 35.89 

- อ่างเก็บน้ า
แม่สรวย  
ต.แม่สรวย    
อ.แม่สรวย 

73.000 57.798 79.18 47.974 65.72 34.914 47.83% 39.998 54.79 

- อ่างเก็บน้ า
ดอยง ู  
ต.แม่เจดีย์  
อ.เวียงป่าเป้า 

7.366 7.813 106.07 8.143 110.55 5.683 77.15% 6.979 94.75 

รวม 4 แห่ง 95.666 83.038 86.80 61.571 64.36 45.49 48.03 52.724 55.11 

ส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย, 2564. 

 ส่วนสถานการณน้ าท่าในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ แม่น้ ากก (ฝายเชียงราย) ปริมาณน้ าท่า 
176.791 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รองลงมาคือ ฝายแม่ลาว (น้ าแม่ลาว) ปริมาณน้ าท่า 73.737 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ฝายถ้ าวอก (น้ าแม่ลาว) 22.777 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ น้ าแม่ลาว   
(ฝายชัยสมบัติ) 22.498 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่น้ าแม่ลาว (ฝ่ายโป่งนก) ปริมาณน้ าท่ามีเพียง 
4.227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมาพบว่าปริมาณน้ าท่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 65  ปริมาณน้ าท่าจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2564  

ที ่ โครงการ 
ระดับน้ าหน้าฝาย (ลบ.ม./วินาที) รวมท้ังสิ้น (ลบ.ม./วินาที) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 ฝายเชียงราย (แม่น้ ากก) 0.000 388.500 353.548 163.599 188.762 176.791 

2 ฝายแมล่าว (น้ าแมล่าว) 0.000 427.500 83.528 59.16 22.225 73.737 

3 ฝายโป่งนก 0.000 399.00 3.201 2.684 3.534 4.227 

4 ฝายถ้ าวอก (น้ าแม่ลาว) 0.000 413.300 61.728 25.649 20.540 22.777 

5 
ฝายชัยสมบัติ  
(น้ าแม่ลาว) 

0.000 396.067 74.183 29.718 20.969 22.498 

รวม 0 2024.367 576.188 280.81 256.03 300.03 
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แผนภูมิที่ 37  แผนภูมิแสดงปริมาณน้ าท่าจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. 2562 – 2564 

ตารางท่ี 66  ปริมาณน้ าฝนจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2564 

ปริมาณน้ าฝน 
29  

ม.ค. 64 
28  

ม.ค. 64 
27  

ม.ค. 64 
หน่วย 

สะสมทั้งป ี
(เริ่ม เม.ย. 63 - 

ม.ค. 64) 

ค่าเฉลี่ย 
10 ปี 

(ปี 53 - 62) 

ที่ท าการโครงการชลประทานเชียงราย 
ต.รอบเวียง อ.เมือง 

0.0 0.0 0.0 มิลลเิมตร 1,194.2 1,664.4 

ที่ท าการฝายถ้ าวอก  
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แมล่าว 

6.2 0.0 0.0 มิลลเิมตร 1,277.1 1,367.7 

สถานีฝายเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง 0.0 0.0 0.0 มิลลเิมตร 1,013.2 1,509.0 

สถานีฝายโป่งนก ต.เวียง อ.เวียงปา่เป้า 2.5 0.0 0.0 มิลลเิมตร 918.7 1,137.2 

สถานีอ่างฯห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ 0.0 0.0 0.0 มิลลเิมตร 1,171.6 1,601.8 

สถานีอ่างฯแม่ต๊าก ต.ดอนศลิา อ.เวียงชัย 0.0 0.0 0.0 มิลลเิมตร 762.1 1,448.4 

สถานีโครงการแมส่าย ต.แม่สาย อ.แม่สาย 0.1 0.0 0.0 มิลลเิมตร 1,340.7 1,770.8 

สถานีอ่างฯดอยงู ต.แมเ่จดยี์ อ.เวยีงป่าเป้า 0.0 0.0 0.0 มิลลเิมตร 931.1 1,008.9 

  จากสถิติการผลิต และการจ าหน่ายน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 
2558 - 2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนผู้ใช้น้ าลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้น้ าทั้งหมด 
67,296 ราย แต่มีปริมาณการผลิตและการใช้น้ าเพ่ิมมากขึ้น โดยมีปริมาณการผลิต 22.23 ล้านลูกบาศก์เมตร มี
ปริมาณการจ าหน่าย 15.58 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉลี่ยการใช้น้ า 23.7 ลบ.ม./ราย/เดือน และจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ปริมาณการใช้น้ าปี พ.ศ. 2558 - 2557 ปริมาณการใช้น้ า อีก 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ ดังตารางที่ 67 
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ตารางที่ 67  สถิติการผลิต และการจ าหน่ายน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558 - 
2562  

ผู้ใช้น้ า (ราย)/ ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 2561 2562 
58,913 62,938 65,707 68,483 67,296 

ปริมาณการผลติ (ล้านลูกบาศก์เมตร) 18.5 20.3 20.7 21.2 22.23 

ปริมาณการจ าหน่าย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 13.1 13.8 14.3 14.7 15.58 

เฉลี่ยการใช้น้ า (ลบ.ม. / ราย / เดอืน) 18.6 18.3 18.2 17.9 23.7 

ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย, 2563. 

(8.2) ทรัพยากรป่าไม้  
  พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ทั้งหมด 11.678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,189,310.58 ไร่ 

ในปี 2562 มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน 2,865,464.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.86 ของพ้ืนที่ทั้งหมด จากตารางและกราฟ
จะเห็นได้ว่า จังหวัดเชียงรายมีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงในทุก ๆ ปีตามล าดับ  

ตารางท่ี 68  เนื้อท่ีป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 - 2562  

ปี พ.ศ. เนื้อที่จังหวัดเชียงราย (ไร่) เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพ้ืนจังหวัด 
2556 7,189,310.58 2,963,866.59 41.23 
2557 7,189,310.58 3,000,725.57 41.47 
2558 7,189,310.58 2,987,963.46 41.29 
2559 7,189,310.58 2,923,026.46 40.66 
2560 7,189,310.58 2,892,488.89 40.23 

2561 7,189,310.58 2,876,043.23 40.00 
2562 7,189,310.58 2,865,464.13 39.86 

ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดเชียงราย, 2563.  

แผนภูมิที่ 38  แสดงเปรียบเทียบเนื้อท่ีป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 - 2562 
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 การวิเคราะห์เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มลดลง
เพ่ิมขึ้นทุกปี หากพสิจารณาจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ในปี 2560 - 2561 ปี 2561 - 2562 เมื่อเปรียบเทียบแล้ว 
กลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเหลือเพียง -10,579.1 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ -0.40 ของพ้ืนที่ป่าจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องด้วยที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 25% เป็นการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ และภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช “ภายในปี 2569 ประเทศไทยจะมีป่าอนุรักษ์เพ่ิมขึ้นเป็น 25% ของพ้ืนที่
ประเทศ” ประกอบกับในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ 
จังหวัดเชียงรายในตัวชี้วัดความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพื้นที่ป่าไม้ ก าหนดเป้าหมายโดยเพิ่มจ านวนพื้นที่ป่าไม้ 
(จากการส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) มากกว่า 3,000,725.57 ไร่ ผลการด าเนินการในปี 2562 ข้อมูลจาก
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พบว่ามีจ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 1,137,150.55 ไร่ จ านวนพื้นที่
ป่าไม้ทวงคืนได้ - เข้าครอบครองในปี 2562 ก าหนดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 2,034.54 ไร่ ผลการ
ด าเนินการจ านวน 11,287.69 ไร่ ท าให้ส่งผลต่อการลดลงของจ านวนป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย 

 แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์แนวโน้มของจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเชียงราย พบว่า 
สถานการณ์จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ. 2556 - 2567 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญหลายประการ ได้แก่ การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การเผาป่า การบุกรุก ท าลายป่า 
เพ่ือต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และท าการเกษตร การท าไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร และ
การใช้ที่ดิน เพ่ือด าเนินโครงการของรัฐบาล เช่น การจัดนิคมสร้างตนเอง การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน้ า  
การก่อสร้างทาง กิจการรักษาความม่ันคงของชาติ เป็นต้น 

ตารางท่ี 69  พ้ืนที่ป่าสงวนจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2563 

ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ (ไร่) 

1 ป่าขุนห้วยง้ิว ป่าเชียงเคี่ยน และปา่ขุนห้วยโป่ง ต.ยางฮอม ป่าตาล แม่เปา ง้ิว ปล้อง 
เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 

478.12 298,828.00 

2 ป่าดอยขมิ้น และป่าน้ าแหย่ง ต.เวยีง สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 16.00 10,000.00 
3 ป่าดอยถ้ าผาตอง ป่าดอยสันปา่ก๋อย และป่าน้ าแม่งาม ต.แม่ข้าวต้ม บ้านดู่ นางแล  

อ.เมือง จ.เชียงราย 
93.75 58,593.00 

4 ป่าดอยทาและป่าดอยบ่อส้ม ต.เวยีง อ.เทิง จ.เชียงราย 32.00 20,000.00 
5 ป่าดอยนางนอน ต.แมส่าย โป่งผา ห้วยไคร้ อ.แมส่าย จ.เชียงราย 61.56 38,475.00 
6 ป่าดอยนางแล ป่าดอยยาวและป่าดอยพระบาท ต.นางแล บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 61.56 38,475.00 
7 ป่าดอยบ่อ ต.ป่าตึง แมย่าว บ้านดู ่อ.แม่จัน เมือง จ.เชียงราย 238.70 149,185.00 
8 ป่าดอยปุย ต.ป่าก่อด า บัวสลี สันทราย ดงมะดะ ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 95.86 59,912.00 
9 ป่าดอยม่อนปู่เมา และปา่ดอยม่อนหินขาว ต.งิ้ว เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 4.32 2,700.00 
10 ป่าดอยหลวง ป่าน้ ายาว และป่าน้ าซ้อ ต.สถาน ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 212.50 132,812.00 
11 ป่าน้ ามะและป่าสบรวก ต.ปา่สัก เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 19.24 12,028.00 
12 ป่าน้ าม้าและป่าน้ าช้าง ต.เวียง สถาน ศรีดอยชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 87.12 54,453.00 
13 ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแมส่ลอง และปา่น้ าแม่จันฝั่งซ้าย ต.แม่ค า ป่าซาง ป่าตึง อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย 
566.00 353,750.00 

14 ป่าน้ าหงาวฝั่งซ้าย ต.ตับเตา่ หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 170.00 106,250.00 
15 ป่าโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 1.07 668.75 
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ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ (ไร่) 

16 ป่าแม่ข้าวต้มและป่าห้วยลึก ต.แมจ่ัน บ้านดู่ แม่ข้าวต้ม อ.แมจ่ัน เมอืง จ.เชียงราย 24.58 15,362.50 
17 ป่าแม่โขงฝั่งขวา ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 161.20 100,750.00 
18 ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง ต.หัวง้ม แม่เย็น ป่าแดด แม่ใจ ป่าแฝก อ.พาน แม่ใจ  

จ.เชียงราย 
270.54 169,087.00 

19 ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น ต.สันสลี เวียง บ้านโป่ง  
ป่าง้ิว หัวฝาย แม่เจดีย์ แม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

638.00 398,750.00 

20 ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอและป่าน้ าพงุ ต.เชียงเคี่ยน แม่ลอย ป่าแงะ ปา่แดด  
สันมะคา่ ลอ อ.เทิง ก่ิง อ.ป่าแดด พาน จุน จ.เชียงราย 

150.00 93,750.00 

21 ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ต.สันสลี เวยีง บ้านโป่ง ป่าง้ิว หัวฝาย แม่เจดีย์ แมแ่ม่เจดีย์ใหม ่
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

199.00 124,375.00 

22 ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ต.แม่สรวย แม่พริก ศรีถ้อย ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 271.10 169,437.00 
23 ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่ส้าน และป่าแม่ใจ ต.แม่คาวโตน ป่าหุ่ง สันกลาง เมืองพาน 

แม่เย็น ศรีถ้อย อ.พาน แม่ใจ จ.เชียงราย 
273.00 170,625.00 

24 ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ต.แม่สรวย ป่าแดด ศรีถ้อย ท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 1,137.50 710,937.00 
25 ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา ต.แม่ยาว ห้วยชมภู แม่กรณ์ บัวสลี ดงมะดะ 

อ.เมือง จ.เชียงราย 
325.00 203,125.00 

26 ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ต.สถาน ม่วงยาง ครึ่ง ปอ บุญเรือง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

567.30 354,563.00 

27 ป่าสบกกฝั่งขวา ต.บ้านแซว ปงน้อย อ.เชียงแสน แม่จัน จ.เชียงราย 425.16 265,725.00 
28 ป่าห้วยต้นยาง และป่าห้วยแม่แก้ว ต.เจรญิเมือง แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 80.00 50,000.00 
29 ป่าห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ต.ยางฮอม ป่าตาล ตา้ ตับเต่า เวียง 

หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
211.36 132,100.00 

30 ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา ต.ป่าซาง ดงมหาวัน ทุ่งกอ่ เวียงชัย ดอนศิลา  
ผางาม ห้วยสัก อ.เวียงชัย เมือง จ.เชียงราย 

306.00 191,250.00 

 
รวมท้ังหมด 7177.54 4,485,966.25 

ที่มา : กรมป่าไม้, 2563. 

 (8.3) ทรัพยากรดิน  
 ธรณีวิทยาทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยชนิดของตะกอนหินตะกอน หินแปร 

และหินอัคนีชนิดต่าง ๆ ที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ส าหรับการใช้ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย สามารถจ าแนกพ้ืนที่ตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น  6 ลักษณะ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
  พื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณที่เป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจายตัวอยู่ในบริเวณ 
ที่เป็นที่ราบ ที่ราบลุ่มน้ า หรือที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 1,581 พ้ืนที่มีพ้ืนที่
ทั้งหมดประมาณ 3,935.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 34.02 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 พื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่า กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยมักจะเป็นพ้ืนที่เขาสูง 
มีจ านวน 940 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,369.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 
37.77 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่มากที่สุด 

 พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มน้ า ทั้งสองฝั่งของล าน้ าอยู่ในเขต
ชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 716 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,501.49 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ21.62 ของพ้ืนที่จังหวัด 
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 พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ ได้แก่ บริเวณที่ลุ่มมีหญ้าปละพุ่มไม้เตี้ยๆ ครอบคลุมบริเวณเกือบทุกอ าเภอ 
ยกเว้น อ าเภอเวียงแก่น มีจ านวน 227 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 214.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 1.85 
ของพ้ืนที่จังหวัด 

 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บริเวณที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น และมีการ
ปลูกสร้างที่พัก 

 พื้นที่แหล่งน้ า ได้แก่ บริเวณที่เป็นแหล่งน้ าต่าง ๆ มีจ านวน 183 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
81.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 0.7 ของพ้ืนที่จังหวัด 

แผนภูมิที่ 39  สัดส่วนการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามการใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2563 

 
  ทรัพยากรดินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
  1) ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ าพัดพา 
มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
  2) ดินบริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากาการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณที่ราบลุ่ม
และท่ีราบต่ า เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
  3) ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง
ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
  4) ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพงของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียด 
ปานกลางและดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
  5) การถือครองที่ดินทางการเกษตร 2,301,138 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 1,630,697 ไร่ 
พืชไร่ 523,144 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 144,297 ไร่ 

 (8.4) สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยภายในจังหวัดเชียงราย  
ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พบว่า 
  อุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบสูง 
เป็นหย่อมๆ และมีพ้ืนที่ตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด ปัจจุบันการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนที่

34%

38%

21%

2% 4% 1%

พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน 

พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ า
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จังหวัดเชียงรายมีลักษณะก้าวกระโด ท าให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคม
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ดังนี้ 
  - แม่น้ า ล าน้ า ถูกรุกล้ า เพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมส าหรับ
สัญจรไปมา 
  - พ้ืนที่ที่เคยเป็นทางระบายน้ าธรรมชาติและพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าธรรมชาติ ถูกถม
เพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมส าหรับสัญจรไปมา  
  - พ้ืนที่บนภูเขาถูกแผ้วถางและปรับไถหน้าดิน เพ่ือสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และท าเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมของประชาชน 
  - เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม น้ าท่วมขัง  
น้ าล้นตลิ่ง ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย ในบางเหตุการณ์ท าให้ประชาชนต้องเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง พ้ืนที่เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชน และ  
สิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง 
  - เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม น้ าท่วมขัง 
น้ าล้นตลิ่ง ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย ในบางเหตุการณ์ท าให้ประชาชนต้องเสียชีวิต และทรัพย์สิน 
บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง พ้ืนที่เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการได้รับ  
ความเสียหายเป็นวงกว้าง 
  -  การประเมินความเสียงจากสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ในทุก ๆ ปีจังหวัดเชียงรายจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ าผาดผ่าน และ  
ในบางปีจะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน เป็นต้น ท าให้เกิดฝนตก
หนักติดต่อกัน เป็นเหตุท าให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง  
3 ปี จะเห็นได้ว่าอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีขนาดหรือขอบเขตภัยในระดับ 1 - 2  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 
  วาตภัย (พายุโซนร้อน) เหตุการณ์การเกิดวาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักษณะกระแส
ลมพัดรุนแรงมากและมีฝนฟ้าคะนองตามมาด้วย มักจะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง พายุก็จะสงบ 
ก่อนที่จะเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) สภาพอากาศจะอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน ลักษณะการเกิดวาตภัยดังกล่าว
จะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
  - จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าชาติพันธ์กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่จังหวัด  
การสร้างบ้านเรือนของประชาชนจะมีการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ทั้งหลังบางบ้านครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต  
บางบ้านคอนกรีตทั้งหลัง และมีการมุงหลังคาบ้านด้วยสังกะสี กระเบื้อง ในบางพ้ืนที่ยังมุงด้วยใบหญ้าคา  
และใบตองตึง เมื่อเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) กระแสลมจะพัดหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสี กระเบื้อง ใยหญ้าคา 
และใบตองตึงเสียหายในหลายพ้ืนที่ กระแสลมยังพัดต้นพืช ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนได้รับ 
ความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วย 
  - การประเมินความเสียงจากสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน)  ด้วยในทุกปีจังหวัดเชียงราย
จะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม ซึ่งช่วงนั้นจังหวัดเชียงราย  
เป็นช่วงฤดูร้อนเมื่อมีอากาศเย็นหรือมวลอากาศเย็นมากระทบจะท าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
จึงเป็นสาเหตุของการเกิดพายุฤดูแล้งขึ้น จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ วาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
มีขนาดหรือขอบเขตภัย อยู่ในระดับ 1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ าเภอ จังหวัดยังรับมือได้ 
  วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ลักษณะการเกิดพายุลูกเห็บ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จะมีลักษณะ
กระแสลมพัดแรงมาก มีฝนฟ้าคะนอง และมีลูกเห็บจ านวนมากตกลงมาด้วย จะเกิดเหตุการณ์ ประมาณ 1 ชั่วโมง 
พายุลูกเห็บก็จะสงบลง ก่อนที่จะเกิดวาตภัย (พายุลูกเห็บ) สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว ก้อนเมฆจะมีสีแดง  
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ซึ่งลักษณะเหตุการณ์วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ตามที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
ทุกอ าเภอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
  จากการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ด้วยในทุก ๆ ปี จังหวัด
เชียงราย จะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งช่วงนั้น  
จังหวัดเชียงรายเป็นช่วงฤดูร้อน เมื่อมีอากาศเย็นหรือมวลอากาศเย็นมากระทบ จะท าให้เกิดความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นสาเหตุการเกิดพายุลูกเห็บขึ้น จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พายุลูกเห็บที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับที่ 1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 
  ภัยแล้ง ลักษณะการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเนื่องจากปริมาณน้ า  
ในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ าแห้งขอด ไม่มีปริมาณน้ าอุปโภค - บริโภค หรือมีไม่เพียงพอส าหรับใช้เพ่ือ
การเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะภัยแล้งตามที่กล่าวมาจะกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ยังอาศัยน้ าในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ า เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้เพ่ือ
การเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ภาวะฝนแล้งและปริมาณน้ าในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ าแห้งขอด 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้เพื่อการเกษตร 
  ภัยจากอากาศหนาว ลักษณะภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ จากอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 15 องศา
เซลเซียส เกิน 3 วัน อากาศหนาวปกคลุมไปท่ัวทุกอ าเภอในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  - เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนราบสูงเป็นหย่อมๆ และตั้งอยู่เหนือสุด 
ของประเทศไทย มวลอากาศหนาวจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้ผลกระทบจาก
อากาศหนาว ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงจะ
ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส มากกว่า 3 วันขึ้นไป และท าให้ประชาชน
ที่ฐานะยากจน เด็ก และคนชรา มีผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่ม ส าหรับกันหนาวจากภัยอากาศหนาวไม่เพียงพอ  
  - การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่  จังหวัดเชียงรายได้รับ
ผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน 
จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าภัยจากอากาศหนาวมีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับ 1 - 2  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 
  การวิเคราะห์ภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2562 พบว่า มีแนวโน้มลดลง และมีผลให้การให้
ความช่วยเหลือลดลงตามไปด้วย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย  ๆ  
หรือที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน ท าให้ฤดูหนาวมีอากาศเพ่ิมสูงขึ้นและมีระยะเวลาที่สั้นลง ส่วนการให้ความช่วยเหลือ
มีมากข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะมีหน่วยงานให้ความส าคัญในการจัดการกับปัญหา 
  ภัยจากแผ่นดินไหว ลักษณะภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักษณะ 
เป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือแผ่นดิน ท าให้แผ่นดินแยกเป็นรอยยาวไปตามรอยเลื่อนที่พาดผ่าน ซึ่งการ
เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดทั้งปี 
  - การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนในพ้ืนยังขาดองค์ความรู้ในการ
รับมือ เช่น การปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ต้านแผ่นดินไหว หรือความล่อแหลม ความเปราะบาง จากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีกระจายอยู่ทั่วไป
ในพ้ืนที่จังหวัด 
  - การประเมินความเสียงจากสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่ า 
มีรอยเลื่อนที่ทรงพลังพาดผ่าน 3 รอยเลื่อน ประกอบด้วย รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิงและรอยเลื่อนพะเยา 
จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในพ้ืนที่เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 
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วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 ริกเตอร์ มีขนาดขอบเขตภัยในระดับ 2 ซึ่งจังหวัดสามารถรับมือได้ และต้องเร่ง 
ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ตารางท่ี 70  ภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 - 2563 

ปี พ.ศ. 

จ านวน
ครั้ง 

ที่เกิดภัย 
(ครั้ง) 

พื้นที่
ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

ศาสน
สถาน 

สถาน 
ศึกษา 

โรงงาน 
อุตสา
หกรม 

สิ่งสา
ธารณ 

ประโยชน์ 

สถานที่
ราชการ 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(ล้านบาท) 

2556 - - - - - - - - - - - 
2557 1 7 16,988 1 23 160 126 15 12 57 610,895,990.75 
2558 - - - - - - - - - - - 
2559 - - - - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - - - - 
2563 - - - - - - - - - - - 
รวม 1 7 16,988 1 23 160 126 15 12 57 610,895,990.75 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2563. 

  สรุปภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 - 2563  ในภาพรวมเกิดในปี 2557 มีพ้ืนที่ประสบภัย 
7 แห่ง จ านวนบ้านเรือนเสียหาย 16,998 หลัง มีผู้บาดเจ็บ 23 คน ศาสนสถานเสียหาย 160 แห่ง สถานศึกษา
เสียหาย 126 แห่ง สถานที่ราชการเสียหาย 57 แห่ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 610,895,990.75 บาท 
ตามล าดับ เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน โดยแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
ไม่มีความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหวอีกเลย 
 



 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ 
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย  และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ 
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคต เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญ
ในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร  เสียสละ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและ 
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ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 

1. ความม่ันคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ .ศ.  2560 - 2564 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทั้ง ๖ ด้าน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ 
ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง  ๕ ปีแรก 
ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น  
ในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า 
ในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ  
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และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
บริการ การลงทุน การพัฒนา SME  และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม   

 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ศักยภาพโอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประสานและพัฒนาความร่วมมือ 
กันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพัน 
และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

๑.๓ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  

“ไทยแลนด์  ๔.๐” มาใช้เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ ประการ ได้แก่ ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา  
(Imbalance Trap) โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งไทยแลนด์ ๔.๐ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value - Based Economy” หรือ เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศ 

ที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่  



 
108 

และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้  
โอกาสและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น โดยกลไกนี้ประกอบด้วยการสร้างคลัสเตอร์ เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด   
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหา  
และความท้าทายทางสังคมในมิติต่าง ๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ ๆ  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็ม
ศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคตจะต้องค านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิด  
จากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิต 
ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
กลไกขับเคลื่อน ทั้ง ๓ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้น 
จากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ  
มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา
โครงสร้างเศรษฐกิจให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงิน
ลงทุนต่างประเทศเอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  ประจ าปี  
พ.ศ. 2566 - 2570 

เป้าหมายการพัฒนา 
  ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ “New Normal” สู่ “High Sustainable” 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
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1.6 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕66 - ๒๕70) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ แห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

  ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่  
 1.การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริม
นวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืนบทสังคมเศรษฐกิจสรรค์เพ่ือรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 3.การพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่งคงในชีวิตทรัพย์สิน 
ของประชาชนเพ่ือน าไปสู่สังคมสร้างสรรค์ จากเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่ก าหนดขึ้น สามารถแบ่งประเด็น
การพัฒนาดังนี้แบ่งออกเป็น 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
      - การเพ่ิมจ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
      - การเพ่ิมจ านวนของกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
      - การเพ่ิมจ านวนของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน SHA 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร 
เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
     - การเพ่ิมสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - การเพ่ิมจ านวนนวัตกรรมสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
     - การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชา กาแฟและสมุนไพรสู่เกษตรมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคด์้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
     - การส่งเสริมการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการ/SMEs เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     - การเพ่ิมกิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการภายใต้บริบท 
  ที่เปลี่ยนแปลง 
     - การสนับสนุนสภาพแวดล้อมและระบบโลจิสติกส์ที่ดีรองรับด้านการค้า การลงทุน การบริการ 
 ประเดน็การพัฒนาที่ 4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
     - การเพ่ิมจ านวนพื้นที่สีเขียว 
     - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า/หมอกควันไฟป่า 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
     - การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัย 
     - ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
     - พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าและคนจนข้ามรุ่นลดลง 
     - การลดอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ/ปลอดยาเสพติด 
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 1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
  “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีความสุข” 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  - กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน  

  - กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
            - กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  
  เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
             - กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
              - กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
              - กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
    ให้ได้มาตรฐานสากล  
             - กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
  - กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
  - กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  - กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  - กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนา  
  เศรษฐกิจชายแดน 
  - กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  - กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
  - กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  - กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญหา
  แรงงานต่างด้าว  
  - กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
  - กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  
  - กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
  - กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
  - กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  - กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
  - กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์ 
    "ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข" 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. เส้นทางคมนาคมและการจราจรได้มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัด 
         ๑. จ านวนถนนถ่ายโอนได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายด าเนินการเอง 
 ๒. ระยะทางถนนถ่ายโอนและถนนเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่จ้างเหมา 
           ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคมนาคมและการจราจรอยู่ในระดับดี 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
          ๒. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ๓. พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 เป้าประสงค์  
  ๑. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
   ๒. แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากข้ึน 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับดี 
 ๓. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
   ๔. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  

 เป้าประสงค์ 
 ๑. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 ๒. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๓. เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการส่งเสริม
ให้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 ๔. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับบริการด้านสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัด 
    ๑. ร้อยละของจ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผลการเรียน
ผ่านเกณฑม์าตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับดี 
  ๓. ร้อยละของจ านวนนักเรียนโปรแกรมกีฬาในสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที่ได้เข้าการเล่นกีฬาอาชีพ 
 ๔. ร้อยละของจ านวนเด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณะสุข 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

 เป้าประสงค์ 
      ๑. เด็กนักเรียน ประชาชน และผู้ต้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ได้รับการช่วยเหลือให้ดีขึ้น 
     ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ตัวช้ีวัด 
     ๑. ร้อยละความพึงพอใจของเด็ก นักเรียน ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส อยู่ในระดับดี 
     ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันสาธารณะภัย 
     ๓. จ านวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาธารณภัย 

 กลยุทธ์ 
    ๑. รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   ๒. ป้องกัน พื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย 
    ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ต้อยโอกาส 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน  

 เป้าประสงค์ 
 ๑. แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาเพ่ือท าการเกษตรและอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 

         ตัวช้ีวัด 
          ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุ รักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดี 
      2. จ านวน ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
      ๓. จ านวนแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 กลยุทธ์ 
     ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมม 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ 
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

 เป้าประสงค์ 
        ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
      ๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีคุณธรรม จริยธรรม 

 ตัวช้ีวัด 
   ๑. อบจ.เชียงรายมีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA (ด้านบุคลากร) 
       ๒. ร้อยละบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีทัศนคติที่ดีในการบริการสาธารณะ 
        ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 
      ๔. ร้อยละของประชาคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 
       ๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
       ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
      ๔. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
 ๕. ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  ด้วยจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร  
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและล า ปาง 
 และทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศ
เมียนมาร ์ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
ของจังหวัดเชียงราย “ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงราย 

 

ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
หวง 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบการประสานแผนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาอ าเภอ 
หวง 

โครงการประสานแผนระดับอ าเภอ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน) 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ (Positioning) 

  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย มี 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์อารยธรรมล้านนาที่ เน้นคุณค่าและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเชื่อมโยงสู่ GMS  
  จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน เนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่  
    1.1. การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และสปา เช่น น้ าพุร้อนในพ้ืนที่อ าเภอแม่จัน อ าเภอเมืองเชียงราย 
อ าเภอเวียงป่าเป้า และมีธุรกิจ สปาของเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในพ้ืนที่  
   1.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น โบราณสถานอ าเภอ
เชียงแสน วัดพระแก้ว หมู่บ้านศิลปิน บ้านด า วัดพระธาตุดอยตุง วัดร่องขุ่น หมู่บ้านชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่แบบดั้งเดิม 
   1.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP  
ที่หลากหลาย การล่องแพ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง ล่องเรือในล าน้ ากก/รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ อาทิ สนามกอล์ฟหลายสนามในพ้ืนที่ ซึ่งมีความพร้อมและเป็นที่นิยมของชาวไทยและต่างชาติ 
นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) เช่น การท่องเที่ยวตามเส้นทาง 
R3A,R3B และการท่องเที่ยวล าน้ าโขง เป็นต้น 
  1.4 การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มประเภทMICE การท่องเที่ยวกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยว
เพ่ือสุขภาพ และการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว  

2. เมืองน่าอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
     จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ  สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ดี มีความสุข มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม น ามาใช้ประโยชน์กับการผลิตและ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย  
      จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคระดับบน เช่น  ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนี ยวเขี้ยวงู ชา กาแฟ 
สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล  ล าไย ลิ้นจี่  ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล และโคเนื้อ  
  4. เมืองการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS 
      จังหวัดเชียงรายมีที่ท าเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศ 
GMS เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่ประเทศ สปป.ลาว 
ประเทศพม่า และประเทศจีน ตอนใต้ นอกจากนี้มีโครงการนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS ตามกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรม
การค้า  การลงทุน การท่องเที่ยวอีกด้วย   
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 3.2 จังหวัดเชียงรายได้วิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  จังหวัดเชียงรายได้วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) พบว่าจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สามารถสรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1. จุดภูมิศาสตร์ ท าเล ที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเส้นทางคมนาคม

สะดวก ทั้งทางน้ า ทางบก และทางอากาศ 
  2. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มประเภท MICE 
การท่องเที่ยวกีฬาและผจญภัย การท่องเที่ยว เพ่ือสุขภาพ และการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ซึ่งสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวจังหวัด 
  3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืช 
และสัตว์ป่า เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 
  4. พ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ อาทิ  
ข้าวหอมมะลิ กาแฟ ชา ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ปลานิล ส้มโอเวียงแก่น ข้าวเหนียวงู  
และโคขุน 

5. สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงรายมีอัตลักษณ์ มีลักษณะบ่งชี้ เฉพาะทางภูมิศาสตร์
หลากหลายชนิด 

6. มีกลุ่ม Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร 
สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพ 

7. ที่ตั้ง มีภูมิประเทศและภูมิภาคที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ สามารถเชื่อมโยงไปยัง
กลุ่มท่องเที่ยว GMS และกลุ่ม ASEAN +3, +6 

8. มีสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกระดับท าให้ประชากร
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีทั่วถึง สถาบันศึกษามีส่วนช่วยสนับสนุนกาพัฒนาของจังหวัด  

9. มีศิลปินที่มีชื่อเสียง และปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสามารถ 
ใช้เป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 

10. สถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน สถาน
บริการในระดับอ าเภอ และระดับต าบลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดจนภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือก 

11. ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีความหลากหลาย
ด้านภูมิปัญญาทางศิลปะ เป็นเมืองศิลปิน 

12. สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ ที่มีศักยภาพ 
และเป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 

13. ภาคประชาชนสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นร่วมกันให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

14. มีหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็ง สามารถบูรณาการ การท างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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15. ลักษณะของคนในพ้ืนที่ ที่ลักษณะเป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส มีเอกลักษณ์ด้านภาษา 
และการแต่งกายซึ่งเป็นเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยว 

16. มีลักษณะภูมิอากาศที่เย็นสบายเหมาะสมกับการเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองส าหรับ
การท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. มีพ้ืนที่ชลประทานน้อย ในขณะที่ต้นทุนการผลิตแหล่งน้ ามีมูลค่าสูง ท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่

ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
2. ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีจากระบบการเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่ไม่ถูกต้อง 

การเผาก่อนละหลังการเก็บเก่ียว ส่งผลต่อปัญหาหมอกควัน ปัญหาการปนเปื้อนทางสารเคมี 
3. เกษตรกรขาดเอกสิทธิ์ที่ดินท ากินรายได้เฉลี่ยต่อคนต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ  

ท าการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการด้านการผลิต 
  4. ผู้ประกอบการ SME มีศักยภาพไม่เพียงพอในการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนทั้งใน 
และต่างประเทศ 
  5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีข้อจ ากัดไม่สามารถเที่ยวได้ตลอดปี (Low season) ท าให้
ท่องเที่ยวไม่ต่อเนื่อง  
                     6. ประชาชนทุกภาคส่วนขาดการเตรียมความพร้อมที่รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในในบริบท  
ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งให้เกิดการปรับตัวด้านธุรกิจ และการด าเนินชีวิตในช่วงภาวะวิกฤตสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
   7. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ 
  8. สภาพภูมิศาสตร์มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางน้ าเป็นอุปสรรค
ต่อการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง 
   9. ความเหลื่อมล้ าทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ยังได้รับการช่วยเหลือ ดูแลน้อย 
  10. ความเจริญของเมืองท าให้เกิดประชากรแฝง ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม 
  11. มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก การเผาป่า 
การเผาในที่โล่ง และการเผาเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
สภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

12. คุณภาพสินค้าทางเกษตรยังไม่มีคุณภาพตรงกับมาตรฐานการผลิต  
  13. ขาดการจัด Zoning การสร้างผลผลิตทางเกษตรให้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ในการก าหนด 
การผลิตทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม โดยใช้ เกณฑ์การแบ่งเขตจากชนิดของดิน น้ าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจ 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการเกษตรระยะยาว 
                     14. ขาดการวางแผนด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และไม่สามารถ 
น าทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยภายนอก (External Factors) พบว่าโอกาสหรือทิศทางการพัฒนาและข้อจ ากัดที่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรค สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 
  โอกาส (Opportunities)  

1. เป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ ตามกรอบความร่วมมือ GMS ส่งผลต่อ 
การพัฒนาจังหวัดเพ่ือการเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ 
  2. การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพ่ือรองรับการขยายตัวของจ านวนผู้โดยสาร 
จ านวนสายการบิน และปริมาณการบินที่เพิ่มขึ้น 



 
119 

  3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุน โดยให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย ส่งให้เกิดมูลค่าทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในจ านวนมากขึ้น 
  4. มีการพัฒนารถไฟรางคู่ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มีความชัดเจนมากขึ้น ท าให้ต่อไป
เป็นเมืองสถานีขนส่งระบบราง   
  5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ท าให้ภาคเกษตรและบริการสามารถมีช่องทางในการเพิ่มมูลค่า 
  6. ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ส่งผลให้จังหวัดมีนักลงทุน
ทางการศึกษามาลงทุนและประชาชนในจังหวัดได้เรียนระดับนานาชาติ 
  7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านสังคมโดยได้มีสนับสนุนสร้างค่านิยมในคนไทยปลูกจิตส านึก 
และภูมิใจด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ 
  8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบายประชารัฐ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง  
การเกษตรกรรม) 
  9. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดภาวการณ์ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
  10. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอาหารเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนยิ่งเห็นมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ท าให้จังหวัดมุ่งไปสู่ 
เมืองเกษตรปลอดภัย เมืองอาหารปลอดภัย 
  11. รัฐบาลมีนโยบายด้านความมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเน้นหนักในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการจัดระเบียบ
สังคม 
  12. จากมาตรการการจ ากัดการเดินทางในช่วงเดินทาง และมาตรการระยะห่างทางสังคม 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูด้วยตนเอง ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีความอุดมสมบูรณ์
และมีความสวยงาม 
  13. การเป็นพ้ืนที่ชายแดน ส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในพ้ืนที่เป็นการเปิดโอกาส
ให้คนในพ้ืนที่ท างานใกล้บ้าน 
  14. ท่าเรือของประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาแนวทางความร่วมมือกับแนวแม่น้ าโขง ส่งผลดี
ต่อการขนส่งสินค้า การค้าข้ามชายแดน 
  15. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายจากหน่วยงานภายนอก อาทิ อพท. 
ที่ส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก 
  ข้อจ ากัด (Threats) 
 1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ส่งผลให้
เศรษฐกิจหยุดชะงักไปทั่วโลกและท่ัวประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับจังหวัดเชียงรายในทุก ๆ มิต ิ
 ๒. การน าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะ
พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
 ๓. กฎระเบียบทางค้า การขนส่งใน GMS ในประเทศ GMS มีข้อจ ากัดบางประการท าให้เสียดุล 
การค้า 
 ๔.  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร และการก าหนดมาตรการ 
เพ่ือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ส่งผลเกิดมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
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 ๕. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าเคลื่อนย้าย เข้า - ออก ภายในประเทศ 
 6. ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่เกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์ แรงงานต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบเข้าเมืองของคนไร้รัฐ ปัญหาคนขอทาน/ 
คนไร้ที่พ่ึง 
 ๗. ภาครัฐมีภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลชาวต่างด้าวเพ่ิมขึ้น เกิดโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ าความไม่ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 ๘. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว 
อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว หมอกควันไฟป่า 
 ๙.  ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหา
หมอกควันข้ามแดน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร  
จากจีน 
 ๑๐. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง/ความแห้งแล้ง เกิดขึ้นต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยขึ้น ส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเสียหาย 
ปริมาณน้ าต้นที่เข้าระบบชลประทานลดลง 
 ๑๑. ปัญหาการเผาป่าของประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ เพ่ิมปัญหาฝุ่นละองในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 
                     12. ระบบการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรส่งผลต่อ
มูลค่าของสินค้าลดลง 
                     13. ความไม่สามารถดึงดูดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิด 
การสูญเสียโอกาสต่อการเป็นเมืองชายแดน และระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ 
                     14. ระเบียบราชการที่ซ้ าซ้อน และการขาดระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเตล็ด ส่ งผลให้
สูญเสียโอกาสในการเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                     15. จากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคม  
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
    

  
   
  

 
   
    

 
                  รายละเอียดหน้า 2 ... 

 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบจ. 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 

และGMS 
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 

GMS 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคมขนส่ง 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน           
การเมืองการบริหาร 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทาง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร 

และโลจิสติกส์ 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส์ 

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ “New Normal” 
สู่ “High Sustainabal” 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา 
ขีดความสามารถในการรับมือสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารง

ฐานวัฒนธรรมล้านนา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์
กลุม่จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

การเสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การเสริมความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ัง

และยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

การจัดการทรัพยากรธรรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารง 
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความมั่นคงเพื่อส่งเสริม 

สังคมสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
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บริหารงาน
ท่ัวไป 

การรักษา 
ความสงบภายใน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา การเกษตร 

เพื่อสร้างการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้า การลงทุน บริการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบจ. 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคมขนส่ง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค  
และการเกษตร 
3. พัฒนางานด้านผังเมือง  
งานวิศวกรรมจราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว  
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ด้านศาสนา 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ท้ังในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
สู่อาชีพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดี
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข 

1. รักษาความสงบเรียบร้อย 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน  
2. ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทา 
สาธารณภัย 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย  
และมลภาวะ  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน  
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของทุกภาคส่วน  
4. พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล 
5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้ดีข้ึน 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อม 
ท่ีดีและมีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคนสังคม
ท่ีมีคุณภาพ เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

งบกลาง การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

เคหะและชุมชน 

แผนงาน 

การพาณิชย์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
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วิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข" 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร ์
 

 
 
 
 

เป้าประสงค ์
 
 

 
เป้าหมาย 

 
 
 
 
กลยุทธ ์

 
 
 
 
 

 
 
แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน

การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

เพื่อสร้าง 
การเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการค้า  

การลงทนุบริการ 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

เพื่อให้ประชาชน 
อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

และมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

สร้างภูมิคุ้มกัน 
ในการสร้างคนสังคม 

ที่มีคุณภาพ 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อหัวเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนคนจนลดลง 
และสถานบริการ 

ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รบั
การศึกษามากขึ้นและ 
จ านวนผู้ป่วยลดลง 

ประชาชนได้รบัการ 
ช่วยเหลือได้อยา่งทั่วถึง 

ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สีเขยีว 
ปลอดขยะ ไร้มลพิษ 

ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชน 
ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือ 

ภาครัฐในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัหมูบ่้าน 

1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
3 พัฒนางานด้านผังเมือง  
งานวิศวกรรม จราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล 
3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
ในท้องถิ่น 
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การบริการสาธารณสขุ 

1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
2 ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสยี และมลภาวะ  
3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ของทุกภาคส่วน  
4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

การรักษา 
ความสงบภายใน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา 

การเกษตร งบกลาง 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน 

การพาณิชย์ 



 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปสู่การปฏิบัติ 
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1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจ 1.อุตสาหกรรมและการโยธา  - ส านักช่าง  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
และระบบคมนาคมขนส่ง  - กองคลัง

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 1.สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
และการท่องเท่ียว 2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - กองสวัสดิการสังคม  - กองคลัง

3.การศาสนา วัฒนธรรม  - ส านักปลัด อบจ.
และนันทนาการ  - กองท่องเท่ียวและกีฬา

 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 - ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ส านักช่าง

การเศรษฐกิจ 4.อุตสาหกรรมและการโยธา  - ส านักช่าง
5.การเกษตร  - กองสวัสดิการสังคม
6.การพาณิชย์  - ส านักช่าง

 - ส านักปลัด อบจ.

3 การพัฒนาการศึกษา บริการชุมชนและสังคม 1.การศึกษา  - ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
และการสาธารณสุข 2.สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข  - กองคลัง

3.การศาสนา วัฒนธรรม  - ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ  - กองท่องเท่ียวและกีฬา

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารท่ัวไป 1.การรักษาความสงบภายใน  - กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
และการป้องกันบรรเทา บริการชุมชนและสังคม 2.สังคมสงเคราะห์  - กองสวัสดิการสังคม  - กองคลัง
สาธารณภัย 3.การศาสนา วัฒนธรรม  - ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

และนันทนาการ

5 การบริหารทรัพยากร บริการชุมชนและสังคม 1.เคหะและชุมชน  - กองสาธารณสุข  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเศรษฐกิจ 2.การเกษตร  - ส านักช่าง  - กองคลัง
ให้สมบูรณ์และย่ังยืน

6 การพัฒนาด้านการเมือง บริหารท่ัวไป 1.บริหารงานท่ัวไป  - ส านักปลัด อบจ.  - กองพัสดุและทรัพย์สิน
การปกครองและการบริหาร  - ส านักงานเลขานุการ อบจ.  - กองคลัง

 - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 - กองคลัง
 - กองพัสดุและทรัพย์สิน

บริการชุมชนและสังคม 2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - ส านักงานเลขานุการ อบจ.
การเศรษฐกิจ 3.อุตสาหกรรมและการโยธา  - ส านักช่าง

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน



   

 
 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 42 233,240,000 19 188,140,000 19 188,140,000 19 188,140,000 19 188,140,000 118 985,800,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 42 233,240,000 19 188,140,000 19 188,140,000 19 188,140,000 19 188,140,000 118 985,800,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.2 สาธารณสุข 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 5 3,000,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 13,200,000 6 12,200,000 6 12,200,000 6 12,200,000 6 12,200,000 31 62,000,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 128,544,800 6 91,150,000 6 91,150,000 5 69,650,000 5 69,650,000 34 450,144,800
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 - - 4 4,000,000
  แผนงำน 3.2 การเกษตร 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 5 4,000,000
  แผนงำน 3.3 การพาณิชย์ 2 78,000,000 -  - - - - - - - 2 78,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 24 222,144,800 15 105,750,000 15 105,750,000 14 84,250,000 13 83,250,000 81 601,144,800
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
  แผนงำน 2.1 การศึกษา 18 104,101,150 12 77,309,250 11 49,176,750 11 49,532,250 11 49,854,750 63 329,974,150
  แผนงำน 2.2 สาธารณสุข 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 1 500,000 1 500,000 8 5,500,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 48,338,000 9 3,138,000 9 3,138,000 9 3,138,000 9 3,138,000 48 60,890,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 32 153,939,150 23 81,947,250 22 53,814,750 21 53,170,250 21 53,492,750 119 396,364,150

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 6 3,265,000 6 3,265,000 6 3,265,000 6 3,265,000 6 3,265,000 30 16,325,000
  แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 7 3,355,000 7 3,205,000 7 3,355,000 7 3,092,500 7 3,242,500 35 16,250,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 14 6,920,000 14 6,770,000 14 6,920,000 14 6,657,500 14 6,807,500 70 34,075,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 5 3,750,000
  แผนงำน 3.2 การเกษตร 3 5,000,000 - - - - - - - - 3 5,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 4 5,750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 8 8,750,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 8 5,797,600 6 2,416,000 7 2,516,000 6 2,416,000 6 2,416,000 33 15,561,600
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 10 6,297,600 8 2,916,000 9 3,016,000 8 2,916,000 8 2,916,000 43 18,061,600
รวมท้ังส้ิน 126 628,291,550 80 386,273,250 80 358,390,750 77 335,883,750 76 335,356,250 439 2,044,195,550



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.บ้านดู่ - 
ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0043 เช่ือมระหว่าง 
ม.4 ต.รอบเวียง - ม.1 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม./ปี

9,840,000 9,840,000 9,840,000 9,840,000 9,840,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0045 เช่ือมระหว่าง 
ม.4 ต.ริมกก - ม.5 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาว 2,500.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,500.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
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128     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0054
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.นางแล - 
ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 3,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0055 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.แม่อ้อ 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาว 2,480.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,360.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอพำน
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.แม่เย็น - 
ม.15 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 515.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,090.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,700,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน - ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 395.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,370.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,300,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

8 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0005 เช่ือมระหว่าง ม.8 
ต.สันมะเค็ด - ม.1 ต.เวียงห้าว 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 3,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0007 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.สันกลาง - 
ม.13 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,800.00 ตร.ม./ปี

9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่จัน
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.สันทราย - 
ม.5 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 285.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,710.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.จันจว้าใต้ - 
ม.7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 290.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
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130     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

12 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete)โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0025 เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย - 
ม.9 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาว 2,600.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,200.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

13 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0035 เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.สันทราย - ม.4 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 3,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่สำย
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.เกาะช้าง - 
ม.5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร 
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่สรวย
15 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.5 เขต ทต.แม่สรวย
- ม.10 เขต ทต.เวียงสรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
จากเดิม กว้าง 4.00 ม.
ยาว 70.00 ม. 
เป็น กว้าง 6.00 ม.
ยาว 70.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

4,800,000 - - - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

16 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0057 เช่ือมระหว่าง ม.7 
ต.เจดีย์หลวง - ม.14 ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,700.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,200.00 ตร.ม./ปี

9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทางข้ึน - ลง สนามเฮลิคอปเตอร์
พระท่ีน่ัง เพ่ือเสด็จทรงงาน
ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
ม.5 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 625.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,750.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอเชียงของ
18 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 26.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

3,300,000 - - - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่ลำว
19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.3 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

3,500,000 - - - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

131     



132     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

20 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0067 เช่ือมระหว่าง ม.1 
ต.ป่าก่อด า - ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,800.00 ตร.ม./ปี

9,840,000 9,840,000 9,840,000 9,840,000 9,840,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอเชียงแสน
21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.โยนก 
อ.เชียงแสน - ม.9 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 870.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,220.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอป่ำแดด
22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 950.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,700.00 ตร.ม.

3,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอเทิง
23 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0019 เช่ือมระหว่าง ม.8 
ต.เวียง - ม.2 ต.สันทรายงาม 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ความยาว 2,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,600.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

24 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0021 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 3,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

25 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0023 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.หงาว - 
ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,870.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,220.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอเวียงแก่น
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ปอ - ม.3
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 230.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

750,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.หล่ายงาว - 
ม.1 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,200.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

750,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ท่าข้าม - 
ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 230.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

750,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
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134     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.หล่ายงาว -
ม.1 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 230.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

750,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอดอยหลวง
30 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

2,750,000 - - - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.หนองป่าก่อ - 
ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

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

500,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอเวียงชัย
32 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย - ม.6 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,950.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,700.00 ตร.ม.

1,800,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

33 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.1,6 ต.ผางาม - 
ม.7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,250.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,500.00 ตร.ม.

1,450,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

34 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0032 เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.เวียงเหนือ - ม.4 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม./ปี

9,970,000 9,970,000 9,970,000 9,970,000 9,970,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
35 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ทุ่งก่อ - 
ม.3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพาน คสล.
จากเดิม กว้าง 7.00 ม. 
ยาว 10.00 ม. 
เป็น กว้าง 9.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,100,000 - - - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

36 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ทุ่งก่อ - 
ม.11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 660.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,960.00 ตร.ม.

1,900,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

37 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0084 เช่ือมระหว่าง 
ม.15 ต.ทุ่งก่อ - ม.5 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,850.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,100.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ ำเภอขุนตำล
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - 
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 290.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

39 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0038 เช่ือมระหว่าง 
ม.4 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - 
ม.2 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาว 2,450.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,150.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0040 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล - ม.3 ต.แม่ต  า 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,700.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,200.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

41 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร.ถ.1-0041 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ต้า อ.ขุนตาล -
ม.21 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาว 2,800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,800.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ ำเภอพญำเม็งรำย
42 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ.1-0081 เช่ือมระหว่าง 
ม.4 - ม.15 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาว 2,450.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,150.00 ตร.ม./ปี

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

รวม 42 โครงกำร  -  - 233,240,000 188,140,000 188,140,000 188,140,000 188,140,000  -  -
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 เชียงรายเมืองอาหาร
ปลอดภัย

1.เพ่ือสร้างกลุ่มแกนน าเกษตรใส่ใจ
ผลิตอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 เครือข่าย
2.เพ่ือสนับสนุนกลุ่มโรงแรมและ
ผู้ประกอบการร้านอาหารในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ค านึงถึงความ
ปลอดภัยด้านอาหารและวัตถุดิบ
ท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการ
3.เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงราย ปลอดภัยด้านการบริโภค
อาหารกลางวันท่ีมีการปนเป้ือน
สารเคมี

1.กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
18 อ าเภอ ในจังหวัด
เชียงราย จ านวน 180 คน
2.โรงแรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 180 แห่ง
3.ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 100 ร้าน
4.โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย
จ านวน 20 โรงเรียน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1.กลุ่มเกษตรกร 
เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรใส่ใจ
ผลิตอาหารปลอดภัย
ให้ผู้บริโภค ครอบคลุม
ทุกอ าเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย 100 เปอร์เซ็นต์
2.กลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร
ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มโรงแรม
และร้านอาหารท่ีเข้าร่วม
โครงการท้ังหมด
3.นักเรียน เรียนรู้การทดสอบ
การปนเป้ือนในอาหาร
ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายจ านวน
โรงเรียนท้ังหมดท่ีเข้าร่วม
โครงการ

1.เกิดกลุ่มแกนน าเกษตรใส่ใจ 
ผลิตอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายข้ึน 
จ านวน 1 เครือข่าย
2.กลุ่มโรงแรมและผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการ
3.นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงราย บริโภคอาหารกลางวัน
ท่ีไม่มีสารพิษตกค้างหรืออาหาร
ปนเป้ือนสารเคมีต่าง ๆ

กองสาธารณสุข

รวม 1 โครงกำร  -  - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ตลาดประชารัฐ 1.เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้
เพ่ือสร้างเครือข่ายสานพลังประชารัฐ
ส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิต
สินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้
2.เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชน
ได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงานการจัดมหกรรม
ประชารัฐจังหวัดเชียงราย แล้วน าไป
ขยายผลในระดับชุมชนต าบล อ าเภอ
3.เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ท่ีประกอบการ SMEs
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับ
ประโยชน์และน าไปพัฒนาสินค้า
ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับ
4.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้าน
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงราย
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน
ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ
5.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - จัดงานจ านวน 18 คร้ัง
มีผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน
กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน
นักศึกษาในเขตจังหวัด
เชียงราย จ านวนไม่น้อย
กว่า 80 ราย
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - ผู้ประกอบการ SMEs
ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน
นักศึกษา ได้รับความรู้
และน าไปพัฒนาตนเอง 
สร้างความเข้มแข็ง พ่ึงพา
กันเองได้ เศรษฐกิจฐาน
รากมีความม่ันคง ม่ังค่ัง
อย่างย่ังยืน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดงาน

1.ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจและพ่ึงตนเองได้
2.เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษา
เรียนรู้ ดูงาน การจัดมหกรรม
ประชารัฐจังหวัดเชียงราย
แล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชน
ต าบล อ าเภอ
3.เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ท่ีผู้ประกอบการ SMEs
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้รับ
ประโยชน์และน าไปพัฒนาสินค้า
ของตนเองให้เป็นท่ียอมรับ
4.เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้าน
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs 
ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน 
นักศึกษาได้รับทราบ
5.มีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
มีรายได้และมีกิจกรรมเสริม 
สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและสร้างจิตส านึก ตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือส่งเสริมประชาชนและ
ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถ่ิน
ได้เรียนรู้ทักษะองค์ความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ส าหรับพัฒนา
ข้ึนเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยง
ศูนย์กระจายสินค้า และหรือแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ทางการเกษตร ได้แก่ 
กาแฟ ชา สมุนไพร ผ้าทอ
และผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร ผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาดังน้ี
1.ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
และสินค้าทางการเกษตร 
ท่ีจ าเป็น
2.พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
เคร่ืองหมายการค้า
เพ่ือวางจ าหน่ายท้ังใน
และต่างประเทศ
3.พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐาน
4.พัฒนาและเพ่ิมช่องทาง
การจัดจ าหน่าย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
และยกระดับ
มาตรฐาน
อย่างน้อย 
6 ประเภท

1.ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในชุมชนท้องถ่ินมีมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีจิตส านึก
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในชุมชนท้องถ่ินเกิดองค์ความรู้
และทักษะผลิตสินค้าตรงกับ
ความต้องการของตลาด ยกระดับ
คุณภาพ รูปแบบและมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผลผลิต
เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของตลาด
ท้ังในและต่างประเทศ
3.มีเครือข่ายการเช่ือมโยง
ศูนย์กระจายสินค้า และ/หรือ
แหล่งจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

กองสวัสดิการ
สังคม



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายให้มีราย
ได้สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
หรือการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงจะสามารถเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพ
ได้อย่างต่อเน่ือง
3.เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลิอก
ในการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
จ านวน 11 คร้ัง
โดยมีกิจกรรมครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ัง 18 อ าเภอ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรม

1.ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้
และกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุขบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เกิดการพัฒนาเครือข่ายอาชีพ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
หรือการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงจะสามารถเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพ
ได้อย่างต่อเน่ือง
3.สามารถสร้างช่องทางและ
ทางเลือกของกลุ่มอาชีพต่างๆ
ให้เกิดความหลากหลาย

กองสวัสดิการ
สังคม

141     



142     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 มหกรรมกาดนัดของดี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
มีรายได้และมีกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือเป็นการน าเสนอภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่สากล (Local yet Global)
ผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถ่ินให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยง
ศูนย์กระจายสินค้า และหรือแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

จัดกิจกรรมจ านวน 
1 คร้ัง/ปี มีกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนท้องถ่ิน 
กลุ่มวิสาหกิจ ท่ีเข้าร่วม
จ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า
100 ราย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ชุมชนท้องถ่ิน 
กลุ่มวิสาหกิจ
ท่ีเข้าร่วมจ าหน่าย
สินค้าในงาน

1.ประชาชนได้รับการส่งเสริม
อาชีพ ให้มีรายได้และสามารถ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ท่ีดี และมีความสุขบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เกิดการพัฒนาเครือข่ายอาชีพ
ด้านวิสาหกิจชุมชน หรือการ
พัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะ
สามารถเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพ
ได้อย่างต่อเน่ือง
3.สามารถสร้างช่องทางและ
ทางเลือกของกลุ่มอาชีพ 
ให้เกิดความหลากหลาย

กองสวัสดิการ
สังคม



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ร้านค้าออนไลน์สาธิต
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างงานการประกอบอาชีพ
โดยการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจ เกิดช่องทาง
การจัดจ าหน่าย เป็นการสร้างงาน
ก่อให้เกิดรายได้ลดปัญหาการลงทุน
ในระยะยาว 
2.เพ่ือให้เกิดการค้าขายท่ีประหยัด
เวลาสะดวกรวดเร็ว ท าให้การค้าขาย
ไม่จ ากัดสถานท่ีหรือประเภทสินค้า 
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์
ใช้กับธุรกิจของตนเองได้

จัดฝึกอบรม จ านวน 
12 คร้ังๆ ละ 100 คน 
ให้กับประชาชน
ท่ีให้ความสนใจในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการ
เปิดร้านค้าออนไลน์ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับธุรกิจ
ของตนเองเกิดการค้าขาย
ท่ีประหยัดเวลาและสะดวก
รวดเร็วท าให้การค้าขายไม่จ ากัด
สถานท่ีหรือประเภทสินค้า

กองสวัสดิการ
สังคม

6 ส่งเสริมอาชีพเล้ียงจ้ิงหรีด 1.เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนในเร่ือง
การประกอบอาชีพเพาะเล้ียงจ้ิงหรีด
2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ารับการอบรม
เพราะเล้ียงจ้ิงหรีด มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ
3.เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ท่ีได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพาะเล้ียง
จ้ิงหรีดมีคุณภาพท่ีดีข้ึน

เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - จัดฝึกอบรมให้
ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย และผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 
จ านวน 18 อ าเภอ ๆ ละ
100 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - เครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้
เพาะเล้ียงจ้ิงหรีดใน
จังหวัดเชียงรายมีเพ่ิมข้ึน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จัดฝึกอบรม
จ านวน 3 คร้ัง 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

1.ประชาชนได้รับการอบรม
มีความรู้และกระบวนการ
เพาะเล้ียงจ้ิงหรีด
2.ประชาชนท่ีได้รับการอบรม
มีอาชีพ มีรายได้การจากเพาะเล้ียง
จ้ิงหรีด มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้
เพาะเล้ียงจ้ิงหรีดเพ่ิมข้ึน
3.ประชาชนในท้องถ่ินจังหวัด
เชียงรายท่ีได้รับการฝึกอบรม
อาชีพมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าไมยราบยักษ์
ด้วยการแปรรูป
เป็นถ่านอัดแท่ง

1.เพ่ือก่อสร้างโรงเรือนส่งเสริม
ในการน าไมยราบยักษ์มาแปรรูป
เป็นถ่านอัดแท่งสร้างอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
2.เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี สร้างทัศนียภาพ
ในแหล่งชุ่มน้ าเชิงนิเวศน์ ลดการแพร่
กระจายพันธ์ุของไมยราบยักษ์ 
ลดมลภาวะแวดล้อมจากการเผา
ท าลาย
3.เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
การแปรรูปไมยราบยักษ์ให้เป็นถ่าน
อัดแท่ง

ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
ถ่านอัดแท่งในการ
ฝึกปฏิบัติจริง สามารถ
เป็นศูนย์การเรียนรู้
ให้หน่วยงานอ่ืนและ
ประชาชนท่ัวไปเข้าศึกษา
เรียนรู้ ภายหลังจาก
การฝึกอบรมเสร็จส้ิน
จะได้ส่งมอบให้หน่วยงาน
ในพ้ืนท่ี ต.จันจว้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย เป็นผู้บริหาร
จัดการต่อไป

1,000,000  -  -  -  -  - เชิงปริมาณ 
โรงเรือนแปรรูป
ถ่านอัดแท่ง
จ านวน 1 โรงเรือน
 - เชิงคุณภาพ 
มีโรงเรือนแปรรูป
ถ่านอัดแท่ง
ในการฝึกปฏิบัติ
และส่งเสริมใน
การประกอบอาชีพ
สามารถเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
ให้หน่วยงานอ่ืน
และประชาชน
ท่ัวไปเข้าศึกษา
เรียนรู้

1.มีโรงเรือนเพ่ือส่งเสริมในการ
น าไมยราบยักษ์มาแปรรูปเป็นถ่าน
อัดแท่งสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
2.สามารถพัฒนาพ้ืนท่ี 
สร้างทัศนียภาพในแหล่งชุ่มน้ า
เชิงนิเวศน์ ลดการแพร่กระจาย
พันธ์ุของไมยราบยักษ์ ลดมลภาวะ
แวดล้อมจากการเผาท าลาย
3.พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
การแปรรูปไมยราบยักษ์ให้เป็น
ถ่านอัดแท่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 7 โครงกำร  -  - 13,200,000 12,200,000 12,200,000 12,200,000 12,200,000  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้า 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านได้แสดง
สินค้าและจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์
ชุมชนตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรและการแปรรูปผลผลิต 
ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่พืชพันธ์ุ
ไม้ดอกไม้ประดับ
3.เพ่ือแสดงประติมากรรมด้าน
แสง สี เสียงและศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี ดิจิทัลและเทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงราย

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี 65,500,000 65,500,000 65,500,000 65,500,000 65,500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดงาน

1.ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวในจังหวัด 
และประชาชนมีรายได้จาก
การใช้สินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน
และท าให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน
2.จังหวัดเชียงรายได้แสดง
ศักยภาพในการเป็นเมืองแห่ง
ไม้ดอกไม้ประดับท่ีสวยงาม 
และเมืองแห่งการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ท่ีผสมผสานการ
แสดงผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม 
ดนตรีการแสดงแสง สี เสียงและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบใหม่
เพ่ือสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียวและผู้สนใจท่ัวไป

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2 จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
ประจ าปี 2566
เงินอุดหนุน เทศบาลต าบล
สันทรายงาม อ าเภอเทิง

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก
ให้ประชาชนอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม อันดีของชุมชนเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท าการเกษตร 
เพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้ 
กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงาน
จ านวน 1 คร้ัง

305,800  -  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก
ให้ประชาชนอนุรักษ์สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
ของชุมชนเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท าการเกษตร เพ่ิมช่องทาง
ในการสร้างรายได้ กระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 ข่วงศึกษาวิถีชาติพันธ์ุ 
สานสัมพันธ์คนเชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมของชาติพันธ์ุต่างๆ 
ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 17 ชนเผ่า
2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชาติพันธ์ุต่างๆ และมีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างหลากหลาย
3.เพ่ือให้สถานศึกษาในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
มีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงราย แก่เด็กและเยาวชน
4.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 
1 คร้ัง / ปี

1.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการร่วมกิจกรรมข่วงศึกษา
วิถีชีวิตชาติพันธ์ุ สานสัมพัน
คนเชียงราย
2.ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ
ของชาวเชียงรายได้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย
3.เด็กเยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของการอนุรักษ์ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงาม
4.จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่
และมีวิถีชีวิตท่ีควรค่าแก่
การศึกษาและการอนุรักษ์

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

4 มหกรรมสืบสานวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนา

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนาของจังหวัด
เชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนาและได้ร่วมอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมล้านนาเชียงราย
ไว้ให้คงอยู่สืบไป
3.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดความ
หวงแหนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง / ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน
 วัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา
2.เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้มีความภาคภูมิใจท่ีได้
เป็นส่วนหน่ึงของการได้ร่วม
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
เชียงรายไว้ให้คงอยู่สืบไป
3.เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้รับการปลูกฝังและตระหนักถึง
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา
อันดีงามของท้องถ่ิน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 1.เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษาในจังหวัด
เชียงรายให้คงอยู่ต่อไป
2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษาในจังหวัด
เชียงราย
3.เพ่ือปลูกฝังขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย
4.เพ่ือให้เกิดความสามัคคี
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 คร้ัง / ปี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.มีการอนุรักษ์ส่งเสริมและ
สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
ในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่ต่อไป
2.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ซ่ึงเป็นพุทธศาสนิกชน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริมและสืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษาในจังหวัดเชียงราย
3.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายได้รับ
การปลูกฝังขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ิน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

6 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือจัดอบรมพัฒนาความรู้
ด้านวิชาการและการปฏิบัติตน
ท่ีเหมาะสมถูกต้องของครูและ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา
2.เพ่ือยกระดับความสามารถ
ด้านการแสดงออกของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
3.เพ่ือความสามัคคีในหมู่คณะ
ของครูและบุคลากรในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
มีความรู้ด้านวิชาการและ
การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา
2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ได้ยกระดับ
ความสามารถด้านการแสดงออก
ถึงทัศนคติ ศักยภาพและบทบาท
ของตนเอง
3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะและมีแนวทาง
การบริหาร การสอน ท่ีสอดคล้อง
ไปทางเดียวกัน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
หลังแรก

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก

มีการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศาลากลางจังหวัด
เชียงรายหลังแรก

21,500,000 21,500,000 21,500,000 - - จ านวนงาน
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลัง
แรกท่ีได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงราย และเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรม 
ประเพณี รองรับนักท่องเท่ียว
และประชาชนท่ัวไป

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง
วัฒนธรรมเวียงเทิงและ
พ้ืนท่ีบริเวณเลียบแม่น้ าอิง 
ม.1,2,14,20 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

1.เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนและ
จังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
เชิงศาสนา วัฒนธรรมให้มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม

รายละเอียดประกอบด้วย 
- งานปรับปรุงอาคาร
ร้านค้าชุมชนบริเวณ
ตลาดริมอิง และภูมิทัศน์
โดยรอบ จ านวน 1 แห่ง 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณข่วง
วัฒนธรรมเวียงเทิง 
จ านวน 1 แห่ง

5,000,000 - - - - จ านวนข่วง
วัฒนธรรม
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.มีการพัฒนา ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์และสร้างรายได้
เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดเชียงราย
2.มีการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
เชิงศาสนา วัฒนธรรมให้มีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม

ส านักช่าง

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว
น้ าตกขุนตาล ม.1 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว 
น้ าตกขุนตาล อ.ขุนตาล

ทางเดินกว้าง 1.50 ม.
ยาว 210.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.

1,000,000 - - - - จ านวน
แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียว 
น้ าตกขุนตาล อ.ขุนตาล

ส านักช่าง

10 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ า
ห้วยก้าง เช่ือมระหว่าง 
ม.10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
- ม.7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

 - เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
 - เพ่ือให้การขนส่งสินค้าด้าน
การเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัยในการขนส่ง
 - เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
และการเกษตรให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี รวมถึงประชาชนในจังหวัด
เชียงรายให้เพ่ิมมากข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,300.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,800.00 ตร.ม.

6,100,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 
1 สายทาง

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
 - สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
และการเกษตรให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี รวมถึงประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมากข้ึน

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

11 ปรับปรุงเส้นทางท่องเท่ียว
แม่ยาว - ดอยฮาง - ห้วยชมภู
เช่ือมระหว่าง ม.2 - ม.12 
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

 - เพ่ือปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
 - เพ่ือให้การขนส่งสินค้าด้าน
การเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัยในการขนส่ง
 - เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
และการเกษตรให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี รวมถึงประชาชนในจังหวัด
เชียงรายให้เพ่ิมมากข้ึน

ช่วงท่ี 1-12 ขยาย
ผิวจราจรพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,134.00 ตร.ม. 
ยาว 2,569.00 ม.
ช่วงท่ี 13 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,570.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,420.00 ตร.ม. หรือ
พ้ืนท่ีท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
21,554.00 ตร.ม.

15,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 
1 สายทาง

 - ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
 - สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
และการเกษตรให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี รวมถึงประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือด าเนิน
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
"อันซีนดอยฮาง เมืองน้ าแร่ 
แช่ออนเซ็น ธรรมชาติ
แห่งขุนเขาใกล้เมืองเชียงราย
ท่ีคุณไม่เคยรู้จัก"

 - เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในต าบลดอยฮางและจังหวัดเชียงราย
 - เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
 - เพ่ือให้ชุทชนและองค์กรท้องถ่ิน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
 - เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว
และการเกษตรให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีต าบลดอยฮาง ต าบลห้วยชมภู
และต าบลแม่ยาว รวมถึงประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายให้เพ่ิมมากข้ึน

9,989,000 - - - - มีนักท่องเท่ียว
ท้ังในพ้ืนท่ี
ต าบลดอยฮาง
และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงรวมถึง
ชาวต่างชาติ
มาเท่ียวชม
และใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียวในต าบล
ดอยฮาง และจังหวัดเชียงราย
 - ภูมิทัสน์มีความสวยงาม
 - ชุมชนและองค์กรท้องถ่ิน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว
 - ประชาชนมีรายได้จาก
การท่องเท่ียวและการเกษตร

ส านักช่างปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
น้ าพุร้อนผาเสริฐ ม .6 
ต.ดอยฮาง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง
รายละเอียดประกอบด้วย
1.ก่อสร้างอาคารสระ
แช่น้ าพุร้อนกลางแจ้ง 
จ านวน 1 หลัง
2.ก่อสร้างอาคารแช่น้ า
พุร้อนส่วนตัว 5 ห้อง
จ านวน 2 หลัง
3.ก่อสร้างอาคารบ่อ
แช่เท้า จ านวน 1 หลัง
4.ปรับปรุงอาคารนวด
แผนไทย จ านวน 1 หลัง
5.ปรับปรุงอาคารห้อง
เก็บของ จ านวน 1 หลัง
6.ปรับปรุงผนังขอบบ่อ
น้ าพุร้อน (บ่อหลัก) 
จ านวน 1 รายการ
7.ปรับปรุงผนังขอบบ่อ
น้ าพุร้อน(บ่อแช่ไข่) 
จ านวน 1 รายการ
8.ปรับปรุงทางเดิน
ภายในโครงการ 
จ านวน 1 รายการ
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือด าเนิน
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
"อันซีนดอยฮาง เมืองน้ าแร่ 
แช่ออนเซ็น ธรรมชาติ
แห่งขุนเขาใกล้เมืองเชียงราย
ท่ีคุณไม่เคยรู้จัก" (ต่อ)

9.ก่อสร้างลานจอดรถ 
จ านวน 1 แห่ง
10.ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้า จ านวน 1 หลัง
11.ก่อสร้างร้ัว 
จ านวน 1 รายการ
12.ปรับปรุงระบบน้ า
ภายในโครงการ 
จ านวน 1 รายการ
13.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างภายในโครงการ 
จ านวน 1 รายการ

รวม 12 โครงกำร  -  - 128,544,800 91,150,000 91,150,000 69,650,000 69,650,000  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ภาพจ าลองแบบร่างโครงการพัฒนา
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเวียงหนองหล่ม 
(แบบองค์รวม)

1.เพ่ือน าเสนอภาพรวมพ้ืนท่ี
การพัฒนาเวียงหนองหล่ม 
และพ้ืนท่ีโดยรอบให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของโครงการ
2.เพ่ือให้เป็นภาพการพัฒนา
พ้ืนท่ีเวียงหนองหล่มในปัจจุบัน
และในอนาคต
3.เพ่ือใช้ในการน าเสนอโครงการ
แก่คณะศึกษาดูงาน
นักท่องเท่ียว และประชาชน
รวมท้ังประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่าง ๆ

1.แผนภาพจ าลองในรูปแบบ
การน าเสนอแบบ 3 มิติ 
(Master Plan) ในการพัฒนา
เวียงหนองหล่มท้ัง 5 ด้าน
เพ่ือจ าลองงานออกแบบ
ทุกหน่วยงานด้านต่าง ๆ เช่น 
ถนน สะพาน อาคารระบายน้ า
งานสาธารณูปโภค งานอาคาร
ประกอบ ส่ิงปลูกสร้าง 
พ้ืนท่ีเก็บกักน้ า และอ่ืน ๆ 
รวมท้ังพ้ืนท่ีรับประโยชน์
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา
ในโครงการท้ังหมดในพ้ืนท่ี
เวียงหนองหล่ม จ านวน 1 แห่ง
2.ชุดวีดีโอน าเสนอภาพ
องค์รวมการพัฒนา
เวียงหนองหล่มและบริเวณ
โดยรอบ จ านวน 1 ชุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - จ านวนแผนภาพ
จ าลองในรูปแบบ
การน าเสนอแบบ 
3 มิติ (Master 
Plan) และวีดีโอ
น าเสนอภาพองค์
รวมในการพัฒนา
เวียงหนองหล่ม 
ท้ัง 5 ด้าน 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.สถานท่ีท่องเท่ียว
เวียงหนองหล่มมีส่ือในการ
น าเสนอภาพรวมพ้ืนท่ีการพัฒนา
เวียงหนองหล่ม และพ้ืนท่ี
โดยรอบให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการ
2.แสดงให้เห็นเป็นภาพการพัฒนา
พ้ืนท่ีเวียงหนองหล่มในปัจจุบัน
และในอนาคต
3.เวียงหนองหล่มได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีส่ือในการ
น าเสนอให้คณะศึกษาดูงาน 
นักท่องเท่ียว และประชาชน
ผู้สนใจประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่าง ๆ

ส านักช่าง

รวม 1 โครงกำร  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -  -  -

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จัดงานเทศกาลผลไม้
จังหวัดเชียงราย (Fruit Festival)

1.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
มีรายได้และมีกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฎิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือส่งเสริมการตลาดและ
สร้างช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกผลไม้
3.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นท่ียอมรับ
ของตลาดท้ังในและต่างประเทศ

ด าเนินการจัดงาน
เทศกาลผลไม้จังหวัด
เชียงราย (Fruit Festival)
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กลุ่มอาชีพ
ท่ีได้รับการส่งเสริม
18 อ าเภอ

1.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
และมีกิจกรรมเสริม สร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการปฎิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.สามารถสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
3.มีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย เป็นท่ียอมรับของตลาด
ท้ังในและต่างประเทศ

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 โครงกำร  -  - 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000  -  -

แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงตลาดนัด ตลาด
ประชารัฐ คนไทยย้ิมได้ 
อ าเภอพญาเม็งราย ม.10 
ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงตลาดนัด ตลาด
ประชารัฐ คนไทยย้ิมได้ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
กระตุ้นเศรษฐกิจ

รายละเอียดประกอบด้วย งานปรับปรุงลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก,ห้องน้ า 1 หลัง ฯลฯ

3,000,000 - - - - จ านวนตลาดนัดฯ
ท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

มีตลาดนัด ตลาดประชารัฐ 
คนไทยย้ิมได้ ท่ีพร้อมใช้งาน
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักช่าง

2 ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย 
แห่งท่ี 2องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงรายแห่งท่ี 2 ให้มีความ
ทันสมัยและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม
เพ่ือให้บริการประชาชน

ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จ านวน 1 งาน ประกอบด้วย
1.ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- งานร้ือถอนหลังคาเดิม ร้ือถอน
อาคารเดิมเพ่ือปรับปรุงอาคารใหม่
- งานปรับปรุงอาคาร โดยการเปล่ียนวัสดุพ้ืน
ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง งานปรับปรุง
ห้องน้ าและสุขภัณฑ์ งานท าพ้ืนช้ันท่ี 2 
ให้เป็นโถงพักคอยและเป็นแหล่งจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย ติดต้ังบันได
เล่ือน งานติดต้ังไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลใหม่
2.งานภูมิทัศน์ ปรับปรุงสวน ต้นไม้
และไฟสนาม
3.งานระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง
4.งานอ่ืนๆ เช่น ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ระบบดับเพลิง

75,000,000 - - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ
ปรับปรุง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงรายฯ ได้รับการปรับปรุง
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ให้มีความทันสมัย 
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้เรียบร้อยสวยงาม
ในการให้บริการประชาชน

ส านักปลัด อบจ.

รวม 2 โครงกำร  -  - 78,000,000 - - - -  -  -

แผนงำน 3.3 การพาณิชย์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ประชุมสัมนา
คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือจัดประชุมสัมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงรายบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนาฯ จ านวน
 1 คร้ัง / ปี

116,250 116,250 116,250 116,250 116,250 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดเชียงรายมีแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงรายใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของ อปท.และท าข้อบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ต่อไป

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 อุทยานการเรียนรู้
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายให้กับนักเรียน
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียง
2.เพ่ือให้จังหวัดเชียงรายมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีทันสมัยและหลากหลาย

อาคารอุทยานการเรียนรู้
ตามโครงการ 
จ านวน 1 อาคาร

- 30,000,000 - - - องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เชียงราย
ด าเนินการ
ก่อสร้าง
ตามโครงการ
จ านวน 
1 อาคาร / ปี

นักเรียนในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและทันสมัย

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 แชร์ร่ิงเซนเตอร์ 
(Sharing Center)

1.เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ให้กับนักเรียนและเยาวชนจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
2.เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และดาราศาสตร์ แก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย
3.เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี
4.เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานสถาบัน
การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง
5.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
6.เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปได้แสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป
ได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถท่ัวไป

จัดกิจกรรมตามโครงการ
จ านวน 12 กิจกรรม / ปี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เชียงราย
จัดกิจกรรม
ตามโครงการ
จ านวน 
12 คร้ัง / ปี

นักเรียนในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียงเกิดทักษะ
กระบวนการคิดทางด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ 
สามารถน าทักษะการแก้ปัญหาไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมท้ัง
ได้รับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

157     



158     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ส่งเสริมภาษาสู่การค้า 1.เพ่ือจัดท าแอพพลิเคช่ันภาษา
สู่การค้าท่ีบรรจุหลักสูตรและแผนการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาพม่า (ภาษาเมียนมาร์) 
ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลด
และติดต้ังไว้ในโทรศัพท์ส าหรับ
การเรียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลา
2.เพ่ือเป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า 
(ภาษาเมียนมาร์) ให้กับนักเรียน 
เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว น าไปใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันและสามารถ
ติดต่อส่ือสารกับประเทศเพ่ือนบ้านได้

1.จัดท าแอพพลิเคช่ัน 
ภาษาสู่การค้า ส าหรับ
ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Andriod) 
จ านวน 1 แอพพลิเคช่ัน
2.จัดท าแอพพลิเคช่ัน 
ภาษาสู่การค้า ส าหรับ
ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอ (IOS) 
จ านวน 1 แอพพลิเคช่ัน

500,000 - - - - องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงรายมี
แอพพลิเคช่ัน
ภาษาสู่การค้า
จ านวน 2 
แอพพลิเคช่ัน

1.มีแอพพลิเคช่ันท่ีบรรจุหลักสูตร
และบทการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า 
(ภาษาเมียนมาร์)
2.นักเรียน เยาวชน และประชาชน
สามารถติดต่อส่ือสารภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาพม่า (ภาษาเมียน
มาร์) ผ่านการเรียนรู้แอพพลิเคช่ัน
ภาษาสู่การค้าได้

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 เปิดโลกทัศน์
เรียนรู้นอกสถานท่ี

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริงในการ
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีนักเรียนได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย น าความรู้
ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

6 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)

เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา
ได้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า
ตามหลักโภชนาการอย่างท่ัวถึง

จ านวน 1 โรงเรียน 2,018,100 2,303,700 2,570,400 2,784,600 2,948,400 จ านวน 
1 โรงเรียน

นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานท่ีมีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการประเภท
ต่าง ๆ ท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ

1.เพ่ือส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการเพ่ือเข้าแข่งขัน
ในประเภทต่าง ๆ
3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
4.เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จ านวน 1 โรงเรียน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีนักเรียน
เข้าร่วม

1.นักเรียนบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ
2.นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ท่ีตนเองถนัด
3.นักเรียนเข้าสู่เวทีแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตและสามารถ
น าส่ิงท่ีได้แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

8 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
แข่งขันกีฬาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ

เพ่ือส่งนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ
ทุกระดับการแข่งขันสร้างแรงบันดาล
ใจให้นักเรียนนักกีฬาได้แสดงออกถึง
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

จ านวน 4 คร้ัง / ปี 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีนักเรียนได้
ร่วมโครงการ

นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเพ่ือแสดง
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศด้าน
กีฬามีทักษะและประสบการณ์ใน
การแข่งขันกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน
และมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

9 ส่งเสริมและ
เพ่ิมศักยภาพนักเรียน
เตรียมความพร้อม
สู่การเรียนอุดมศึกษา

เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนระดับอุดมศึกษา 
และกระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อ

จ านวน 2 คร้ัง / ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ได้รับการสอนเสริมด้านวิชาการ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการ
สอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สร้างความกระตือรือร้นส่งเสริม
ก าลังใจนักเรียนไม่ย่อท้อ 
มีก าลังใจในการพัฒนาศักยภาพ
ชีวิตท่ีดีต่อไป

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

10 สวัสดิการอาหาร
ประจ าวันและอาหาร
เสริมนักเรียนหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
(รูปแบบนักเรียน
อยู่ประจ า)

เพ่ือจัดท าอาหารส าหรับนักเรียน
โปรแกรมกีฬาอย่างเพียงพอ
เหมาะสมต่อความต้องการ
ของร่างกายและสุขภาพอนามัยท่ีดี

จ านวน 1 โรงเรียน 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 จ านวน
โรงเรียน
ท่ีได้รับจัด
สวัสดิการ
อาหาร
ประจ าวันและ
อาหารเสริม

นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ในปริมาณท่ีเพียงพอและถูกหลัก
โภชนาการอันจะช่วยให้นักเรียน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
มีศักยภาพในการแข่งขันกีฬา

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

11 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
อาคารเรียน 7 และ
อาคารอเนกประสงค์

1.เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 7 และ
อาคารอเนกประสงค์ท่ีช ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.เพ่ือปรับปรุงอาคารสถาน
ท่ีมีความปลอดภัยเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง
ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
และประทับใจ

อาคารเรียน 7 
จ านวน 1 หลัง และ
อาคารอเนกประสงค์ 
1 หลัง

1,344,400   -   -   -   - จ านวน 
1 โรงเรียน 
อาคารเรียน 7
และอาคาร
เอนกประสงค์
ท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2.สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ท้ังด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสภาพแวดล้อม 
และด้านแหล่งเรียนรู้

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
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หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

12 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถาน
ศึกษาการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาให้แก่โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนในสังกัดให้มีความพร้อม
ทุกด้าน

จ านวน 1 โรงเรียน 32,616,000 32,879,300 34,480,100 34,621,400 34,780,100 จ านวน 1 
โรงเรียน
ท่ีได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีคุณภาพ
ท่ีได้มาตรฐานเป็นสถานศึกษา
ท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

13 ประกันคุณภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียน
ระดับช้ัน ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.6 
และนักเรียนระดับช้ัน ม .2 ,ม.5
และ ม.6 ให้มีความพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบระดับชาติท่ีสูงข้ึนและเพ่ือให้
โรงเรียนมีผลการประเมินท่ีสูงข้ึน

จ านวน 1 โรงเรียน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน
โรงเรียน
สังกัด
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
เชียงราย
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ
รวมท้ังโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนมีค่าเพ่ิมข้ึน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

14 ก่อสร้างพ้ืนลู่ว่ิงกรีฑา
ยางสังเคราะห์สนาม
กีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(สนามฟุตบอล 2)

1.เพ่ือก่อสร้างพ้ืนลู่ว่ิงกรีฑายาง
สังเคราะห์สนามกีฬา (สนามฟุตบอล 
2) ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ได้ออกก าลังกายพัฒนาคุณภาพชีวิต

พ้ืนลู่ว่ิงกรีฑายาง
สังเคราะห์
จ านวน 1 งาน

25,200,000 - - - - จ านวนพ้ืน
ลู่ว่ิงกรีฑา
ยางสังเคราะห์

1.มีพ้ืนลู่ว่ิงกรีฑายางสังเคราะห์
สนามกีฬา (สนามฟุตบอล 2) ศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
2.มีพ้ืนลู่ว่ิงกรีฑายางสังเคราะห์
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายได้ออกก าลัง
กายพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาพ
กาย ใจ ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
ท้ังสติปัญญาและอารมณ์ท่ีดี

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย
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แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
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ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
(ห้องเรียนอัจฉริยะ
ส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน)

1.จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
(ห้องเรียนอัจฉริยะส าหรับโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน )
2.เพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
การส่ือสารระหว่างนักเรียนและ
ครูผู้สอนให้สมบูรณ์มากข้ึนซ่ึงจะช่วย
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อ
การตอบสนองของนักเรียนโดยการ
น าห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจะเป็นการ
ช่วยพัฒนาการศึกษา

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
(ห้องเรียนอัจฉริยะ
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) จ านวน 1 งาน

480,800 - - - - จ านวน
ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา
(ห้องเรียน
อัจฉริยะ
ส าหรับ
โรงเรียน
ในสังกัด
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน)

1.สถานศึกษามีครุภัณฑ์
ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะ
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน)
2.สถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้
และการส่ือสารระหว่างนักเรียน
และครูผู้สอนให้สมบูรณ์มากข้ึน
ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วต่อการตอบสนอง
ของนักเรียนโดยการน าห้องเรียน
อัจฉริยะมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนจะเป็นการช่วยพัฒนา
การศึกษา

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

16 ก่อสร้างอาคารเรียน 
4 ช้ัน 16 ห้องเรียน

เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนรองรับ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างท่ัวถึง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ท่ีดีย่ิงในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

อาคารเรียน คสล. 
4 ช้ัน 16 ห้องเรียน 
จ านวน 1 หลัง

17,000,000 - - - - จ านวนอาคาร
เรียนท่ี
รองรับนักเรียน
ท่ีเพ่ิมข้ึนและ
การจัดการ
เรียนการสอน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีอาคารเรียนรองรับการ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลท่ีดีย่ิง
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย
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17 จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือให้การบริการข้อมูลด้านผลงาน
วิชาการหลักสูตรการจัดการศึกษา
ผลิตส่ือการเรียนการสอน
3.เพ่ือพัมนาคุณภาพการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

ศูนย์เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

10,815,600 - - - - เครือข่ายทาง
การศึกษา
และองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัด
เชียงราย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายมีศูนย์รวม
การให้บริการเร่ืองหลักสูตร
ส่ือการเรียนการสอนและ
เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาส่งผลให้การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย
ได้รับการพัฒนาและย่ังยืน

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายสู่ความเป็นเลิศ

ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ
ในแต่ละโปรแกรมวิชาท่ีมีความสนใจ
ได้ลงมือปฏิบัติและแสดงออก
ในกิจกรรมท่ีตนเองถนัด

จ านวน 1 โรงเรียน / ปี 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน
โรงเรียน
ท่ีได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพ
ในแต่ละ
โปรแกรม
วิชาท่ีมีความ
สนใจพิเศษ

นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน สามารถบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย
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19 ก่อสร้างโดมลาน
กลางแจ้งและหลังคา
ทางเดินระหว่าง
อาคารศูนย์การเรียนรู้
 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Discovery Center)

1.เพ่ือก่อสร้างโดมครอบลานกลางแจ้ง
เพ่ือป้องกันแดดและฝนในการท า
กิจกรรมแก่ผู้เข้ารับบริการ
2.เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เพ่ิมเติมเช่ือมต่ออาคารต่างๆ 
ของศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery 
Center) 
3.เพ่ือก่อสร้างทางเดินเพ่ิมเติม
เช่ือมต่ออาคารต่าง ๆ ให้มีความ
สะดวกในการสัญจรแก่ผู้รับเข้าบริการ
4.เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงทางเดิน
รอบอาคารคลังสมองลานกลางแจ้ง
ท่ีช ารุดให้เป็นระเบียบ มีสภาพดี 
ใช้งานได้
5.เพ่ือท าให้สถานท่ีของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ มีมาตรฐาน สร้างความ
พึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
ของประชาชน
6.เพ่ือให้การด าเนินงานภาย
ในศูนย์การเรียนรู้ อบจ .เชียงราย 
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

สร้างโดมกันแดดและฝน
ครอบลานกลางแจ้ง
และปรับปรุงซ่อมแซม
ทางเดินเช่ือมต่ออาคาร
ต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้
จ านวน 1 หลัง

2,000,000 - - - - จ านวนโดม
คลุมลาน
กลางแจ้ง
และหลังคา
คลุมทางเดิน
ระหว่าง
อาคารท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายเป็นหน่วยงานส าคัญ
ท่ีให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิตแก่
สังคม
2.ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery 
Center) มีทางเดินเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารท่ีใช้การได้ตามปกติ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับบริการ
3.ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery 
Center) มีลานกลางแจ้งท่ีใช้การ
ได้ตามปกติ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยได้มาตรฐาน

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(ศูนย์การเรียนรู้
 องค์การ

บริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
 Discovery 

Center)

รวม 19 โครงกำร  -  - 104,101,150 77,309,250 49,176,750 49,532,250 49,854,750  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

1.เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
และกู้ชีพ กู้ภัยมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและ
ระบบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ได้รับบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว พร้อมท้ังน าส่ง
โรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
และพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

1.บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและกู้ชีพ 
กู้ภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย โดยจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี
2.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ และพัฒนาระบบ
บริการ ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงราย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.บุคลากรด้านสาธารณสุข
และกู้ชีพ กู้ภัยมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2.ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ได้รับบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
พร้อมท้ังน าส่งโรงพยาบาล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
3.จังหวัดเชียงรายมีระบบ
การด าเนินการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไข
ปัญหาและให้การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือกรกณีฉุกเฉิน
และเร่งด่วนได้

กองสาธารณสุข

แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจการถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

บุคลากรสาธารณสุข
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ
บุคลากรสาธารณสุข
ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สุขภาพต าบล ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 10 คร้ัง/ปี

1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย มีความรู้
และความเข้าใจท่ีตรงกัน
เก่ียวกับการโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมายังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
2.โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการโอนภารกิจมายัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

กองสาธารณสุข

รวม 2 โครงกำร  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 500,000 500,000  -  -

1.เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้และ
ความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างบุคลากร
สาธารณสุขระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2.เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ บุคลากร
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ทราบถึงแนวปฏิบัติในการถ่ายโอน
ภารกิจมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
3.เพ่ือลดความวิตกกังวลของบุคลากร
สาธารณสุขท่ีประสงค์ถ่ายโอนมา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
ให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ท่ัวถึงข้ึน
โดยผ่านกลไกการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อบรมผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนาพิธี

1.เพ่ือจัดอบรมในการสร้างและ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธี 
มัคนายก ให้มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางศาสนพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนาอย่างถูกต้องตามระเบียบ
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนพิธี มัคทายก ให้มีความรู้
ความเข้าใจแบบแผนพิธีกรรม
ความเช่ือ ประเพณีของท้องถ่ิน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3.เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนาและอนุรักษ์
สืบทอดไว้ซ่ึงมรดกของท้องถ่ิน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ินให้ด ารงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธี 
มัคทายก เป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางศาสน
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
ของพระธรรมวินัย
2.ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี
มัคทายก เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจแบบแผนพิธีกรรม
ความเช่ือ ประเพณีของท้องถ่ิน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
จังหวัดเชียงราย
3.มีการฟ้ืนฟูพัฒนาและอนุรักษ์
สืบทอดไว้ซ่ึงมรดกของท้องถ่ิน 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินให้
ด ารงอยู่สืบไปคู่กับจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2 ฟ้ืนฟูและสืบสานภาษาล้านนา 1.เพ่ือจัดอบรมในการฟ้ืนฟู
และสืบสานให้มีการเขียนการอ่าน
ภาษาล้านนาอย่างแพร่หลาย
ในทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน วัด 
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตลอดจนหมู่บ้านและชุมชน
2.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์อักขระ
ล้านนาวัฒนธรรมประเพณีของเมือง
เชียงรายให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีส่งเสริม
ให้ 8 จังหวัด เป็นมรดกโลก
3.เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนัก
ให้คนเชียงรายได้รู้ถึงรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมของตนเองท่ีสืบทอด
กันมาอย่างยาวนานอันเป็น
อัตลักษณ์ของชาวล้านนาท่ีจะต้อง
สืบทอดสู่ลูกสู่หลานต่อไปในอนาคต

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฟ้ืนฟู
และสืบสานให้มีการเขียน
การอ่านภาษาล้านนา
อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน 
ได้แก่ โรงเรียน วัด สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตลอดจนหมู่บ้านและชุมชน
2.มีการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ประเพณีของเมืองเชียงราย
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีส่งเสริม
ให้ 8 จังหวัด เป็นมรดกโลก
3.มีการสร้างความตระหนัก
ให้คนเชียงรายได้รู้ถึงรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมของตนเอง
ท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา
ท่ีจะต้องสืบทอดสู่ลูกสู่หลาน
ต่อไปในอนาคต

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3 โตยฮอยพญามังรายมหาราช 1.เพ่ือจัดอบรมส่งเสริมให้
ครูผู้สอนด้านสังคมศึกษาได้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของจังหวัด
เชียงราย
2.เพ่ือใช้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กรุ่นใหม่
3.เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของวิถีชีวิตท้องถ่ินอันจะก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถ่ิน
4.เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
พิทักษ์มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ของท้องถ่ิน

ครูผู้สอนสังคมศาสตร์ 
120 คน/จัดกิจกรรม 
1 คร้ัง/ปี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1.ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์
ศิลปะ ประเพณีท้องถ่ินสามารถ
ถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาได้
2.เป็นการสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน
ได้รู้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม
ของตนเองท่ีสืบทอดกันมา
อย่างยาวนานอันเป็นอัตลักษณ์
ของชาวล้านนาท่ีต้องสืบทอด
สู่ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชนและประชาชน

1.เพ่ือจัดให้เต้นออกก าลังกาย
แบบแอโรบิกให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้เวลาว่าง
ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ให้ห่างไกลจากส่ิงเสพติด
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคน
ทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างม่ันคงและมีความสุข

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
30 คนต่อวัน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีของคน
ทุกเพศทุกวัย

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา
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แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

5 ก่อสร้างสระว่ายน้ า 50 เมตร เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ า 50 ม. 
ส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการมีสุขภาวะท่ี
ดีและมีภูมิทัศน์บรรยากาศท่ีแจ่มใส
ให้แก่ผู้มาใช้บริการภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ
มีส่ิงก่อสร้างท่ีปลอดภัย
และมีมาตรฐานถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล

43,000,000 - - - - 1.มีสระว่ายน้ า 
50 ม. ภายใน
ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
ท่ีได้มาตรฐาน 
และสามารถ
ให้บริการได้
2.ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป

ส่ิงก่อสร้างสระว่ายน้ าภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายได้มาตรฐาน
และสามารถให้บริการได้

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา

6 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย 
E - Sport"

1.เป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงรายหันมาสนใจ
การเล่นกีฬา E - Sport
2.เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงรายให้หันมา
เล่นกีฬาหลากหลายชนิดกีฬา
3.เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ
4.เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีความเข้าใจ
ในกีฬา E - Sport มากข้ึน 
มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันเกิด
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และ
มีความใส่ใจในสุขภาพส่งผลให้
คุณภาพชีวิตตนเองและบุคคล
รอบข้างดีข้ึนสังคมมีความสุข

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

7 การแข่งขันเปตอง 
อบจ.เชียงราย

1.เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของทางภาครัฐท่ีต้องการให้คนไทย
ทุกเพศทุกวัยใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย มีร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตตนเอง
และบุคคลรอบข้างดีข้ึน สังคม
มีความสุข

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา

8 การแข่งขันวู้ดบอล 
อบจ.เชียงราย

1.เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของทางภาครัฐท่ีต้องการให้คนไทย
ทุกเพศทุกวัยใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ

จ านวน 2 คร้ัง/ ปี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 2 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย มีร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตตนเอง
และบุคคลรอบข้างดีข้ึน สังคม
มีความสงบสุข

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา
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แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

9 กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย
การสร้างเวทีในการพบปะพูดคุย
และท ากิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดเชียงรายโดยให้ผู้สูงอายุได้
แสดงศักยภาพของตนเอง
ผ่านส่ือกีฬาและนันทนาการ
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกเพศทุกวัย
และส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและ
การมีคุณภาพท่ีดีของคนในสังคม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
และมีความสนใจใส่ใจในสุขภาพ
ของตัวเองมากย่ิงข้ึน
มีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้สูงอายุ
กับคนทุกเพศทุกวัยและส่งเสริม
ให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บุคคลรอบข้างและสังคมดีข้ึน

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา

10 กีฬาเยาวชนเงินล้าน 1.เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งเสริมการออกก าลังกายเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี 
รู้จักการให้อภัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างม่ันคงและมีความสุข

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 2 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะและ
มีความใส่ใจในสุขภาพ ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตตนเองและบุคคล
รอบข้างดีข้ึน สังคมมีความสงบสุข

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา
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แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

11 ปรับปรุงสระว่ายน้ า 
ขนาด 25 เมตร เป็นลาน
กิจกรรมอเนกประสงค์

เพ่ือปรับปรุงสระว่ายน้ า 
ขนาด 25 เมตร เป็นลานกิจกรรม
อเนกประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้มาใช้
บริการมีสุขภาวะท่ีดีและมีภูมิทัศน์
บรรยากาศท่ีแจ่มใสให้แก่ผู้มาใช้
บริการภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ
มีส่ิงก่อสร้างท่ีปลอดภัย
และมีมาตรฐานถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล

1,000,000 - - - - 1.มีลานกิจกรรม
อเนกประสงค์
ภายในศูนย์
บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
ท่ีได้มาตรฐาน 
และสามารถ
ให้บริการได้
2.ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป

มีลานกิจกรรมอเนกประสงค์
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายได้มาตรฐาน
และสามารถให้บริการได้

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

12 ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม เพ่ือปรับปรุงหลังคาโรงยิมเนเซียม
ให้มีสภาพท่ีดี สามารถป้องกันน้ าฝน
ร่ัวซึมได้ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์
ด้านอาคารสถานท่ี
ให้มีความเหมาะสมปลอดภัยเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
และประชาชนท่ีมาใช้บริการ

ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ
มีส่ิงก่อสร้างท่ีปลอดภัย
และมีมาตรฐานถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล

1,200,000 - - - - 1.หลังคา
โรงยิมเนเซียม
ภายในศูนย์
บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
ปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีสภาพท่ีดี
แก้ไขปัญหา
น้ าร่ัวซึมสามารถ
ให้บริการได้
2.ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป

หลังคาโรงยิมเนเซียมภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีสภาพท่ีดี แก้ไขปัญหาน้ าฝน
ร่ัวซึมป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิด
ต่อทรัพย์สินของทางราชการมี
ความปลอดภัยเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา

รวม 12 โครงกำร  -  - 48,338,000 3,138,000 3,138,000 3,138,000 3,138,000  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
อย่างมีส่วนร่วม

1.เพ่ือฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแล
รักษาฝายมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
2.เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ าส าหรับ
การเกษตรกรรมเพียงพอลดปัญหา
ภัยแล้ง
3.เพ่ือลดความพังทลายของดิน 
และลดปัญหาน้ าไหลหลาก

จัดฝึกอบรม จ านวน 8 รุ่น 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

1.ประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการสร้าง
และดูแลรักษาฝายมีชีวิต
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
2.ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ า
ส าหรับการเกษตรกรรม
เพียงพอลดปัญหาภัยแล้ง
3.ลดความพังทลายของดิน
และลดปัญหาน้ าไหลหลาก

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

1.เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา
ความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควัน
2.เพ่ือให้หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย
ได้แสดงพลังในการลดปัญหา
การเกิดหมอกควัน
3.เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการหยุดเผาป่า

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1คร้ัง/ปี

194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

1.ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาความรุนแรงของไฟป่า
และหมอกควัน
2.หน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย ได้แสดงพลังในการ
ลดปัญหาการเกิดหมอกควัน
3.ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการหยุดเผาป่า

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านการกู้ภัย
ทางน้ าและด าน้ ากู้ภัย

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพ่ิมทักษะการกู้ภัยทางน้ า 
การด าน้ ากู้ภัยและมีความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2.เพ่ือเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

จัดอบรม จ านวน 1 รุ่น/ปี 706,000 706,000 706,000 706,000 706,000 จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ทักษะในการ
กู้ภัยทางน้ าและมีความพร้อม
รับมือกับเหตุท่ีอาจข้ึนได้
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางน้ า
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ท่ีเข็มแข็งกว้างขวาง 
เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

4 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
การกู้ภัยทางสูง 
กู้ภัยในท่ีอับอากาศ

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
พ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางสูง มีทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัย
ทางสูงและสามารถประยุกต์ใช้เชือก
และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและกู้ภัย
ในท่ีสูงได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
2.เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและ
กู้ภัยท่ีสูงและกู้ภัยในท่ีอับอากาศ 
สามารถสนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพ่ือลดความสูญเสีย ความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เม่ือเกิดภัย

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ทักษะในการใช้อุปกรณ์
การกู้ภัยทางสูง
2.บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีองค์ความรู้ 
ทักษะในการปฎิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
และเป็นบุคลากรร่วมในการ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
พ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุมีทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัย
อุบัติเหตุบนท้องถนนและสามารถ
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง 
ถูกวิธี ปลอดภัยและสามารถรักษาชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนได้
2.เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และทีมปฏิบัติการกู้ภัยให้มีองค์ความรู้
มีความพร้อมเผชิญเหตุและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
3.เพ่ือลดความสูญเสีย ความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เม่ือเกิดอุบัติภัย

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1คร้ัง/ปี

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีองค์ความรู้ มีความพร้อม
เผชิญเหตุ และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและลดการสูญเสีย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

6 เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล
ด้านสาธารณภัย

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ 
ความช านาญในการใช้เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัยท่ีทันสมัย
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
2.เพ่ือให้เกิดเครือข่าย การประสานงาน
ของเครือข่ายในพ้ืนท่ีในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยร่วมกัน
3.เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

จัดฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2.หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนเกิดเครือข่าย 
การประสานงานในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
อย่างเข้มแข็ง

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 6 โครงกำร  -  - 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000  -  -
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีความรู้
ความเข้าใจ เร่ือง สิทธิ สวัสดิการ 
และกฎหมายของผู้สูงอายุ
2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและ
การคุ้มครองสิทธิเพ่ิมข้ึน
3.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
ให้สามารถเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ
งบประมาณ 2566
 - ผู้สูงอายุใน อ.เมือง/
อ.เวียงชัย/อ.แม่ลาว/
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ านวน 1,200 คน 
 - ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน 
จ านวน 90 คน 
รวมจ านวน 1,290 คน
งบประมาณ 2567
 - ผู้สูงอายุใน อ.ป่าแดด/
อ.เทิง/อ.ขุนตาล/
อ.พญาเม็งราย 
จ านวน 1,200 คน
 - ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน 
จ านวน 90 คน 
รวมจ านวน 1,290 คน
งบประมาณ 2568
 - ผู้สูงอายุใน อ.เวียง
แก่น/อ.เชียงของ/อ.ดอย
หลวง/อ.แม่ฟ้าหลวง
จ านวน 1,200 คน

655,000 655,000 655,000 542,500 542,500 ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง สิทธิ สวัสดิการ และกฎหมาย
ของผู้สูงอายุ
2.ผู้สูงอายุเข้าถึงสวัสดิการ
ทางสังคมและการคุ้มครอง
สิทธิเพ่ิมข้ึน
3. ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถ
ขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

 - ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน 
จ านวน 90 คน 
รวมจ านวน 1,290 คน
งบประมาณ 2569
 - ผู้สูงอายุใน อ.แม่สรวย/
อ.เวียงป่าเป้า/อ.พาน 
จ านวน 900 คน
 - ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน 
จ านวน 90 คน 
รวมจ านวน 990 คน
งบประมาณ 2570
 - ผู้สูงอายุใน อ.แม่สาย/
อ.เชียงแสน/อ.แม่จัน
จ านวน 900 คน
 - ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน
จ านวน 90 คน
รวม 990 คน
2.เป้าหมายด้านคุณภาพ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/
จัดประชุม อบรม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/
ศึกษาดูงาน ให้ผู้สูงอายุ
ท่ีมีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย (ต่อ)
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ปีงบประมาณ 2566
 - กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในเขต
อ าเภอเทิง/เชียงของ
/เวียงแก่น/ขุนตาล 
จ านวน 1,200 คน
ปีงบประมาณ 2567
 - กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง/เวียงชัย/แม่ลาว 
จ านวน 900 คน
ปีงบประมาณ 2568
 - กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในเขต
อ าเภอพาน/ป่าแดด
/แม่สรวย/เวียงป่าเป้า
จ านวน 1,200 คน
ปีงบประมาณ 2569
 - กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในเขต
อ าเภอดอยหลวง/เวียง
เชียงรุ้ง/พญาเม็งราย
จ านวน 900 คน
ปีงบประมาณ 2570
 - กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในเขต
อ าเภอแม่จัน/แม่สาย
/แม่ฟ้าหลวง/เชียงแสน
จ านวน 1,200 คน

1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสตรี และเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้
2.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรี
ไปสู่การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม
3.เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
4.เพ่ือสร้างจิดส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
และครอบครัวจังหวัดเชียงราย

2 500,000 1.สตรีได้มีส่วนร่วม และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
2.สตรีสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพการเป็นผู้น า
แบบมีส่วนร่วม
3.สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัว
4.สตรีเกิดจิตส านึกและตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

กองสวัสดิการ
สังคม

500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

350,000 500,000 350,000



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีและคุณค่าของ
คนพิการ รู้จักวิธีการดูแลตนเอง
เบ้ืองต้น ลดภาระการดูแลให้แก่
สมาชิกในครอบครัว ไม่เป็นปัญหา
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
2.เพ่ือให้คนพิการมีโอกาสได้รับการ
ฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมมีรายได้
น ามาเล้ียงตนเองและครอบครัว
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.เพ่ือให้คนพิการเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมในการอยู่รวมกัน
อย่างมีคุณค่า มุ่งแก้ไขปัญหา 
สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรม
ให้คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้ดูแลคนพิการ,
อาสาสมัครดูแลคนพิการ
,องค์กรคนพิการ,องค์กร
อ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการ
เก่ียวกับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
จ านวน 384 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1.ผู้อบรมเกิดความตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีและคุณค่าของ
คนพิการ รู้จักวิธีการดูแลตนเอง
เบ้ืองต้น ลดภาระการดูแลให้แก่
สมาชิกในครอบครัวไม่เป็นปัญหา
ของครอบครัวชุมชนและสังคม
2.ผู้อบรมมีโอกาสได้รับการ
ฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมมีรายได้
น ามาเล้ียงตนเองและครอบครัว
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3.คนพิการเป็นท่ียอมรับของสังคม
ในการอยู่รวมกันอย่างมีคุณค่า
มุ่งแก้ไขปัญหา สร้างโอกาส
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.ผู้อบรมมีจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็ก
และเยาวชน ในการแก้ไข
ปัญหาสังคมภายในครอบครัว

1.เพ่ือให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
ทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน
ในด้านการแก้ไขปัญหาสังคม 
โดยอาศัยพ้ืนฐานของสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและ
ครอบครัว สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีเหมาะสม
3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต สามารถ
มีอนาคตท่ีดีเป็นพลังของชาติ
รุ่นต่อไปท่ีจะเข้าไปมีบทบาท
ในการพัฒนาท้องถ่ินของจังหวัด
เชียงรายให้เจริญก้าวหน้า 
เป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยก าหนด
ทิศทางการพัฒนาอนาคต
ของจังหวัดเชียงรายให้ดีย่ิงข้ึน
อย่างมีเสถียรภาพ
4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจิดสาธารณะ

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้ความรู้ด้าน
การส่งเสริมทักษะชีวิต
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
และครอบครัว จ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง/ปี 
และปีละไม่น้อยกว่า 
400 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1.เด็กและเยาวชน มีความรู้ในด้าน
ทักษะชีวิตการแก้ไขปัญหาสังคม
โดยอาศัยพ้ืนฐานของสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
2.เด็กและเยาวชนและครอบครัว 
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม
3.เด็กและเยาวชน มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีอนาคตท่ีดื เป็นพลัง
ของชาติรุ่นต่อไปท่ีจะเข้าไป
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของจังหวัดเชียงรายให้เจริญ
ก้าวหน้า เป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วย
ก าหนดทิศทางการพัฒนาอนาคต
ของจังหวัดเชียงรายให้ดีย่ิงข้ึน
อย่างมีเสถียรภาพ
4.เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึก
และความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

กองสวัสดิการ
สังคม



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

1.เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการ
2.เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ียากไร้
จากทุกฝ่าย
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้ป่วยท่ียากไร้ 
จาก 18 อ าเภอ 
ในจังหวัดเชียงราย
ท่ีเข้าเกณฑ์การขอรับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยท่ียากไร้ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ ไม่เกิน
3 คร้ังต่อคนต่อ
ปีงบประมาณ

1.ผู้ป่วยท่ียากไร้ได้รับการสงเคราะห์
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการ
2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการส่งผ่านความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยท่ียากไร้จากทุกภาคส่วน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ยากไร้
ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองสวัสดิการ
สังคม

6 เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.)
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.)
3.เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในพ้ืนท่ีได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
เข้าถึงบริการของรัฐอย่างท่ัวถึง
4.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1,035 คน 
9 อ าเภอๆละ 1 รุ่น 
รวม 9 รุ่น ดังน้ี
1.ประชาชน อาสาสมัคร
จ านวน 450 คน 
(อ าเภอละ 50 คน)
2.อพม. จ านวน 450 คน
(อ าเภอละ 50 คน)
3.คณะผู้จัดอบรม/
คณะกรรมการชมรม 
อพม./วิทยากร/
ผู้สังเกตการณ์
จ านวน 15 คน/รุ่น

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1.มีอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย (อพม.) เพ่ิมมากข้ึน
2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.)
3.ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในพ้ืนท่ีได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้น
เข้าถึงบริการของรัฐอย่างท่ัวถึง
4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านทุจริต

กองสวัสดิการ
สังคม

183     



184     

แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 สงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทางสังคม
ในจังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน ในการให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคมในจังหวัดเชียงราย

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคม 18 อ าเภอ 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ผ่านศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบ
ความเดือดร้อน
ทางสังคมได้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ครอบครัวละ
ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ังต่อ
ปีงบประมาณ

1.สามารถให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทางสังคม
ในจังหวัดเชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 7 โครงกำร  -  - 3,355,000 3,205,000 3,355,000 3,092,500 3,242,500  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 วันเยาวชนแห่งชาติ 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และกลุ่มเครือข่ายได้มีเวที
ในการเผยแพร่ แสดงผลงาน 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด
ด้านการท างานประสบการณ์ต่างๆ
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี 
ความส าคัญของตนเองท่ีมีต่อ
ชุมชนและสังคมอันจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะด้านแนวคิด ทัศนคติ 
มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะ
ประสบการณ์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการค้นพบตนเอง 
เกิดเครือข่ายเช่ือมโยง
ระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชน
องค์กรเครือข่ายต่างๆ 
ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนา
ประเทศชาติต่อไปอย่างย่ังยืน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 1 โครงกำร  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 รวบรวม และขนย้าย
ขยะอันตราย
"ท้องถ่ินเชียงราย 
สร้างสรรค์ ร่วมกัน
ก าจัดขยะอันตราย"

1.เพ่ือรวบรวมขยะอันตราย 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายตาม
"โครงการหมู่บ้านชุมชนสดใส 
ประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะ
อันตราย"
2.เพ่ือน าขยะอันตรายท่ีรวบรวม
ได้ไปก าจัดอย่างถูกวิธี
3.เพ่ือส่งเสริมการท างาน
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกประเภทในจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 143 แห่ง
2. รวบรวมขยะอันตราย 
ได้มากกว่า 50,000 กิโลกรัม/ 
คร้ัง/ปี

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 1.จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วม
2.ปริมาณขยะอันตราย
ท่ีรวบรวมได้

1.รวบรวมขยะอันตราย 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายตาม
"โครงการหมู่บ้านชุมชน
สดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัย
จากขยะอันตราย" 
ไปก าจัดอย่างถูกวิธี
2.ขยะอันตรายท่ีรวบรวม
มีการก าจัดอย่างถูกวิธี
3.มีการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือร่วมจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน

กองสาธารณสุข

รวม 1 โครงกำร  -  - 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอแม่จัน
1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 

ม.12 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ าและ
การพังทลายของตล่ิงล าน้ า

ขนาดกว้าง 1.00 ม.
ยาว 140.00 ม.

1,000,000 - - - - จ านวนเข่ือน 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของตล่ิงล าน้ า

ส านักช่าง

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
2 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู ช่วงระหว่าง 
ม.4 ต.เวียง - ม.3 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 1.50 ม. 
ยาว 380.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม.

3,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
3.ท าให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก

ส านักช่าง

อ ำเภอขุนตำล
3 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 
เขต ทต.บ้านต้า - ม.6 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 0.70 ม. 
ยาว 230.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.

1,000,000 - - - - จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
3.ท าให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก

ส านักช่าง

รวม 3 โครงกำร  -  - 5,000,000 - - - -  -  -

แผนงำน 3.2 การเกษตร
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน
ท้องถ่ิน เพ่ือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลน้ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งาน
ระบบรายงานผลและการใช้งาน
สารสนเทศของศูนย์บริหาร
จัดการน้ าจังหวัดให้แก่เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พัฒนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สามารถเรียนรู้
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสมและพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท า
ข้อมูลพ้ืนท่ีของตนเองและ
ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆและตัดสินใจ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม

จัดอบรมจ านวน 18 รุ่น
ครัวเรือนได้รับประโยชน์
จ านวน 282,239 
ครัวเรือน ประชาชน
จ านวน 785,252 คน

2,181,600  -  -  -  - จ านวนรุ่นท่ีจัดอบรม เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย
ได้รับความรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้งานระบบ
รายงานผลและการใช้งาน
สารสนเทศของศูนย์บริหาร
จัดการน้ าจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสามารถเรียนรู้
การใช้งานเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดท าข้อมูลในพ้ืนท่ีและ
ประชาชนมีความรู้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
และตัดสินใจใช้ประโยชน์
จากข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

ส านักปลัด อบจ.

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - จัดฝึกอบรมจ านวน 
1 คร้ัง/ปี
 - คณะผู้บริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 100 คน/ปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - คณะผู้บริหาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจ 
หน้าท่ีของสภาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่าง
ถูกต้อง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้มีความรู้ในบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของสภาได้อย่าง
ถูกต้อง
2.เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน
และผลประโยชน์ทับซ้อน
ท่ีภายในองค์กร โดยการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

2  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม
 - ร้อยละ 70 
ของจ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับการอบรม
และมีความพึงพอใจ

1.คณะผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของสภา และมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน
2.องค์กรมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตเป็นองค์กร
ท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

ส านักงาน
เลขานุการ อบจ.

 -  - 100,000  -  -
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน (ต่อ)

ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
มีความเข้าใจในเร่ือง
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนอันจะเกิด
ประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายอย่างสูงสุด



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ิมศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ได้รับ
ความรู้ในการบริหารจัดการ
เพ่ือมาปรับใช้กับการบริหาร
ภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน จ านวน 1 
คร้ัง/ปี
 - นายก/รองนายก
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และข้าราชการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 60 คน/ปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดีสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับจาก
การอบรมและศึกษา
ดูงานน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม

750,000 ส านักงาน
เลขานุการ อบจ.

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายท่ีเก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และได้พัฒนาศักยภาพ
ในทางการบริหารเพ่ิมข้ึน
อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างสูงสุด

 - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
 - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมการอบรม

750,000750,000 750,000 750,000
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

4 อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน
2.เพ่ือเป็นการสร้างช่องทาง
การรับรู้และช่องทางการ
ประสานงานตลอดจนเป็นเวที
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
3.เพ่ือด าเนินการจัดประชุม 
หารือ และรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชน

จัดงานเวที อบจ.สัญจร 
จ านวน 18 คร้ัง 
- โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ี
18 อ าเภอๆ ละ 200 คน
โดยคัดเลือกจาก
ทุกภาคส่วน เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กร
ทางสังคม รัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มจัดต้ังต่าง ๆ

616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
ตามโครงการฯ

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถ่ิน ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม
2.ประชาชนมีช่องทางและ
สามารถเข้าถึงการรับรู้และ
การพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย
3.ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้เสนอปัญหา ความต้องการ 
และการแก้ไข

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง
ข้ันตอนในการประสานแผน
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของการจัดท า
แผนพัฒนาในแต่ละระดับ
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ในการเขียนโครงการ
สามารถจัดท าและประสานแผน
พัฒนาท้องถ่ินได้อย่างบูรณาการ
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปรับปรุงวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชน์ส่วนรวม

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 4 รุ่น/ปี

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนรุ่นท่ีได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางข้ันตอน
ในการประสานแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของการจัดท าแผนพัฒนา
ในแต่ละระดับ
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในการเขียนโคงการสามารถ
จัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินได้อย่างบูรณาการ
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปรับปรุงวัฒนธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

6 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และบูรณาการร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาความต้องการและ
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และก าหนด
ทิศทางของการพัฒนาจังหวัด
เชียงรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรมท่ีย่ังยืน

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

1,200,000 - - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการบูรณาการ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความต้องการและ
ความเดือนร้อนของประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

7 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การพัฒนาของประชาชนในพ้ืนท่ี
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในช่องทางการให้บริการ
ของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

1.ประชาชนได้รับความรู้
เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการพัฒนา
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
2.ประชาชนได้รับทราบ
ช่องทางการช่วยเหลือและ
ให้บริการของศูนย์เครือข่าย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

8 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม 
และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ

จัดอบรมสัมมนา 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดอบรมสัมมนา

1.ท าให้การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วนและยุติธรรม 
และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ
2.ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและน าเงินรายได้
มาพัฒนาท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

กองคลัง

9 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ,พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวง
การคลังฯ ,การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใรองค์กร 
และบทบาทหน้าท่ีประชาคม
ในการเข้าเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ

จ านวน 1 รุ่น/ปี 
จ านวน 200 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี
ประชาคมและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ พ .ร.บ.อบจ.
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระ
ทรวงการคลังฯ ,การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร และบทบาทหน้าท่ี
ประชาคมในการเข้าเป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างฯ

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

รวม 9 โครงกำร  -  - 5,797,600 2,416,000 2,516,000 2,416,000 2,416,000  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ินของจังหวัดเชียงราย "

1.จัดประชุมเชิงวิชาการและ
ด าเนินการ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้น าท้องถ่ิน
ผู้น าท้องท่ี และประชาชนท่ัวไป
ในเขตจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้
เป็นแนวทางในการพัฒนา
เชียงรายร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
2.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองสิทธิ หน้าท่ี การมีส่วนร่วม
และการแสดงออกทางการเมือง 
และป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้อง
ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีก าหนด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
 - จัดประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการและเสวนา
องค์ความรู้
จ านวน 1 คร้ัง/ปี
 - ผู้บริหารท้องถ่ิน/ 
ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงราย 
แห่งละ 1 คน 
รวมท้ังหมด 144 คน 
คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย และ
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 56 คน
รวม 200 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการ
 - ร้อยละ 70 
ของจ านวน
ผู้เข้ารับการประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการ
มีความพึงพอใจ

ผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ท้องท่ี และประชาชนท่ัวไป 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของไทยและกฏหมายอ่ืน
ท่ีเช่ือมโยงกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามกรอบอ านาจหน้าท่ีและ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองของสิทธิ หน้าท่ี 
และการมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางการเมือง 
อย่างถูกต้องภายใต้กรอบ
กฎหมายท่ีก าหนดและเป็นการ
ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน

ส านักงาน
เลขานุการ อบจ.

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 
ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ินของจังหวัดเชียงราย " 
(ต่อ)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 - สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้น า
ท้องถ่ิน ผู้น าท้องท่ี 
ประชาชนท่ัวไป ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วม 
ร่วมคิด ร่วมท า สามารถ
น าองค์ความรู้ไปใช้
ในการน าไปถ่ายทอด
กับประชาชนในพ้ืนท่ี
ปกครองได้ และการ
แสดงออกซ่ึงสิทธิ
เสรีภาพภายใต้กรอบ
ของกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตย

รวม 1 โครงกำร  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -



แบบ ผ. 02

2566 2567 2568 2569 2570
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 เพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวม จังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้ อปท.ในทุกแห่งในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติท่ีก าหนด
ไว้ใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
กฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถแก้ไขปัญหา
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อบรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

อปท.ในทุกแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย มีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ใน 
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 
กฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถแก้ไขปัญหา
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ส านักช่าง

รวม 1 โครงกำร  -  - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 50 550,841,815 45 561,586,415 41 463,241,000 35 407,736,000 47 583,066,000 218 2,566,471,230

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 50 550,841,815 45 561,586,415 41 463,241,000 35 407,736,000 47 583,066,000 218 2,566,471,230
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน 5 61,120,000 11 138,550,000 7 82,240,000 3 39,720,000 3 42,100,000 29 363,730,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 112,728,000 7 125,431,000 7 131,381,000 5 114,931,000 8 226,931,000 34 711,402,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 12 173,848,000 18 263,981,000 14 213,621,000 8 154,651,000 11 269,031,000 63 1,075,132,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 24,000,000 1 24,000,000 1 24,000,000 1 24,000,000 1 24,000,000 5 120,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 1 24,000,000 1 24,000,000 1 24,000,000 1 24,000,000 1 24,000,000 5 120,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 3.2 การเกษตร 20 2,291,049,300 11 811,048,300 10 965,699,000 10 1,225,429,200 9 1,792,996,400 60 7,086,222,200

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 20 2,291,049,300 11 811,048,300 10 965,699,000 10 1,225,429,200 9 1,792,996,400 60 7,086,222,200
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 15,000,000 - - - - - - - - 2 15,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 2 15,000,000 - - - - - - - - 2 15,000,000
รวมท้ังส้ิน 85 3,054,739,115 75 1,660,615,715 66 1,666,561,000 54 1,811,816,200 68 2,669,093,400 348 10,862,825,430

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต จากเส้นสันป่าแดง
จากแยกสนามบิน ทิศตะวันออก
เช่ือม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2.00 กม.
หนาเฉล่ีย 5.00 ซม.

8,000,000  -  -  -  - มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม

ทต.บ้านดู่

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จากบ้านโป่งพระบาท
ม.6 ต.บ้านดู่ เช่ือมเขตเทศบาล
นครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 กม.
หนาเฉล่ีย 5.00 ซม.

6,300,000  -  -  -  - มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม

ทต.บ้านดู่

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้นบัวยาว ม .15 
ต.บ้านดู่ เช่ือมบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1.50 ก.ม.
หนาเฉล่ีย 5.00 ซม.

 - 7,000,000  -  -  - มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม

ทต.บ้านดู่

4 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
จาก ม.10 ต.บ้านดู่ เช่ือม 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ก.ม.
หนาเฉล่ีย 5.00 ซม.

 - 10,000,000  -  -  - มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม

ทต.บ้านดู่

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง
บ้านอมันตรา ม.9 ต.บ้านดู่ 
เช่ือมถนนบายพาสสนามบิน 
ม.15 และเช่ือมต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2.60 ก.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 - 10,000,000  -  -  - มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม

ทต.บ้านดู่

6 ก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบ
หนองบัว เช่ือม ม.13 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8.00 ก.ม.
หนาเฉล่ีย 5.00 ซม.

 - 20,000,000  -  -  - มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม

ทต.บ้านดู่

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านใหม่น้ าเย็น ม .9
ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยเอ้ียง ม .9
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเป็นการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,500.00 ม.
หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
15,000.00 ตร.ม.

8,196,000 8,196,000 8,196,000 8,196,000 8,196,000 มีถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ท่ีได้มาตรฐาน 
1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทางบ้านจ าบอน ม .1
ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยเคียน 
บ้านจ าบอน ม.1 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเป็นการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,180.00 ม.
หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
13,080.00 ตร.ม.

7,401,000 7,401,000 7,401,000 7,401,000 7,401,000 มีถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ท่ีได้มาตรฐาน 
1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านใหม่รุ่งเรือง ม .10
ถึงสายบ้านทรายงามใต้ ม .19 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และเป็นการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 4,600.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
18,400.00 ตร.ม.

9,368,000 9,368,000 9,368,000 9,368,000 9,368,000 มีถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ท่ีได้มาตรฐาน 
1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน

10 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดเคฟซิล สายทางบ้านดอยทอง 
ม.17 ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านร่องเบ้อ
ม.29 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

 - เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และเป็นการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
 - เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวอ่างเก็บน้ า
ห้วยเคียน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
6.00 ม.
ยาว 3,500.00 ม.

5,670,000 5,670,000 5,670,000 5,670,000 5,670,000  - มีถนนเพ่ือ
การคมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล 1 เส้นทาง
 - มีจ านวน
นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
 - การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึน

ทต.ดอยลาน

11 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดเคฟซิล สายทางบ้านใหม่น้ า
เย็น ม.9 เช่ือม บ้านดอนชุม ม .21
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และเป็น
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.

6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000 มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล 1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

12 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
ชนิดเคฟซิล สายทางบ้านดอย
สมบูรณ์ ม.12 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย เช่ือมบ้านสารภี
ม.5 และบ้านโป่งช้างนอก ม .6
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และเป็น
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

5,275,000 5,275,000 5,275,000 5,275,000 5,275,000 มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล 1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน

13 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดเคฟซิล สายทางบ้านโป่งเกลือ
ใต้ ม.18 ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย เช่ือมบ้านร่องเปา
ม.7 และบ้านกล้วยใหม่ ม .18 
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และเป็น
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
6.00 ม.
ยาว 5,000 ม.

10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล 1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน

14 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดเคฟซิล สายทางบ้านร่องขุ่น
ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
เช่ือมบ้านโป่งช้างนอก ม .6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
โดยสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และเป็น
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและลดอุบัติเหตุ

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
6.00 ม.
ยาว 5,000 ม.

10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 10,550,000 มีถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง
ท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมระหว่าง 
2 ต าบล 1 เส้นทาง

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาการสัญจรไป - มา 
มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ทต.ดอยลาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง ม.7 บ้านป่าหัด 
ต.ท่าสาย ผ่าน ม.8 บ้านห้วยบง
ต.ท่าสาย ถึง ม.18 บ้านป่าตึงงาม
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมระหว่างต าบล
2.เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สัญจรท่ีสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตการเกษตร
3.เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ท่ีได้มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.
หนา 0.05 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
30,000.00 ตร.ม. 
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

13,660,000 13,660,000 13,660,000 13,660,000 13,660,000 ก่อสร้างถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
1 เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

ทต.ท่าสาย/
ทต.ป่าอ้อดอนชัย

16 วางท่อระบายน้ า คสล . 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล . ม.4
บ้านแม่ลาว ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย เช่ือม ม.7 บ้านด้ายกู่แก้ว 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมระหว่างต าบล
2.เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สัญจรท่ีสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตการเกษตร
3.เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ท่ีได้มาตรฐาน สะดวก 
ปลอดภัย

วางท่อระบายน้ า คสล . 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 ม. (ท่อคู่) 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
คสล.
ระยะทางรวม 
1,360.00 ม.

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ก่อสร้างถนน
ท่ีได้มาตรฐาน 
1 เส้นทาง

ประชาชนมีเส้นทาง
การสัญจรสะดวก ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

ทต.ท่าสาย/
ทต.สิริเวียงชัย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

17 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง 
โดยการปูผิวจราจร Asphanltic 
ถนนสายทาง ชร.ถ1-0048 
แยกทางหลวงหมายเลข 1 - 
บ้านป่าข่า ม.8 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ท่ีปลอดภัยและสะดวกย่ิงข้ึน

เสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางโดยการ
ปูผิวจราจร Asphanltic
พร้อมตีเส้นจราจร 
กว้าง 8.00 ม.
ยาว 4,787.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
38,296.00 ตร.ม.

12,648,000 12,648,000  -  -  - ถนนท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมท่ีปลอดภัย
และสะดวก

ทต.สันทราย

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีหล่ทาง) บ้านโป่งฮ้ึง 
ม.2 ต.ห้วยสัก เช่ือม ม.6 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ท่ีปลอดภัยและสะดวกย่ิงข้ึน

ท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,700.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
10,200.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
0593324 E 
2191346 N
จุดส้ินสุดโครงการ
0591802 E
2191288 N

 - 6,070,000  -  -  - ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนท่ัวไปและท่ีอาศัย
อยู่ใกล้เคียงมีการคมนาคม
ได้สะดวก

ทต.ห้วยสัก



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีหล่ทาง) บ้านป่าแหย่ง 
ม.6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย เช่ือม ม.3 ต.สิริเวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวกปลอดภัย

ท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,500.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,000.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
0596066 E 
2191972 N
จุดส้ินสุดโครงการ
0595114 E
2192961 N

 -  - 5,360,000  -  - ถนนคอนกรีตเ
สริมเหล็ก 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนท่ัวไปและท่ีอาศัย
อยู่ใกล้เคียงมีการคมนาคม
ได้สะดวก

ทต.ห้วยสัก
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดอนชุม 
ม.21 ต.ห้วยสัก เช่ือม ม.15 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวกปลอดภัย

ท าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,600.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
15,600.00 ตร.ม. 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
0601546 E 
2185590 N
จุดส้ินสุดโครงการ
0602413 E
2183498 N

 -  -  -  - 10,100,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนท่ัวไปและท่ีอาศัย
อยู่ใกล้เคียงมีการคมนาคม
ได้สะดวก

ทต.ห้วยสัก

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิมเหล็ก
เช่ือมระหว่างต าบล บ้านห้วย
ทรายขาว ม.7 ต.ท่าสุด เช่ือม 
บ้านกลางเวียง ม.11 ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวกปลอดภัย

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล . 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 230.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,800.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย สถานท่ี
ก่อสร้างจุดเร่ิมต้นท่ีสวน
นายเสาร์ค า วรรณรัตน์ 
จุดส้ินสุดถนนลูกรัง
บ้านเวียงกลาง ม.11 
ต.แม่ข้าวต้ม

7,784,000  -  -  -  - มีถนน คสล. 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพและ
ตรงกับปัญหาความต้องการ

ทต.ท่าสุด



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่างบ้านแม่กรณ์ ม .1 
ต.แม่กรณ์ ถึงบ้านป่าอ้อ ม .11 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้ใช้
เส้นทางสัญจรไป-มา
ได้สะดวกปลอดภัย

เพ่ือก่อสร้างถนน คสล . 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
ยาว 2,800.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
14,000.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

อบต.แม่กรณ์

23 ปรับปรุงผิวทางจราจร Overlay 
(Asphaltic Concrete Wearing 
Couse) เช่ือมระหว่างบ้านเมือง
รวง ม.5 ไปบ้านแม่สาด ม.4 ถึง
บ้านฝ่ังหม่ินื ม.7 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการสัญจร
ไปมาของประชาชน

ปรับปรุงผิวทางจราจร 
Overlay (Asphaltic 
Concrete Wearing 
Couse) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 5,590.00 ม.
พร้อมป้านโครงการ

8,095,000 8,095,000 8,095,000 8,095,000 8,095,000 ขนาดของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

อบต.แม่กรณ์

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านพนาสวรรค์ ม .13 
ต.แม่ยาว-บ้านผาใต้ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย ม.12 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอ านวยความ
สะดวกให่แก่ประชาชน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว
โดยประมาณ 6.50 กม.

19,500,000  -  -  -  - ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานและ
ใช้งานได้ดี 
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพและ
ตรงกับปัญหาความต้องการ

ทต.แม่ยาว

25 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า
ต้ังแต่สามแยกฝ่ังหม่ิน 
เขตเทศบาลนครเชียงราย ถึงหน้า 
ส านักงานขนส่ง จ.เชียงราย

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานไปยัง
ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงราย

ด าเนินการปรับปรุงถนน
ฝ่ังหม่ิน ต้ังแต่แยกถนน
เอเซีย 1 ไปทาง
ทิศตะวันออก ถึงหน้า 
ส านักงานขนส่งจังหวัด
เชียงราย ระยะทางรวม 
2.86 กม.

26,600,000 26,600,000 26,600,000 26,600,000 26,600,000 สถิติของการเกิด
อุบัติเหตุบนถนน
ในโครงการลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

สามารถยกระดับมาตรฐาน
เส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐานไปยังศูนย์
ราชการจังหวัดเชียงราย

ทน.เชียงราย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านพนาสวรรค์ ม .13 
ต.แม่ยาว - บ้านก่ิวสะไตร์ 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอ านวย
ความสะดวกให่แก่
ประชาชน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ความยาวโดยประมาณ 
8.37 กม.

26,000,000   -  -  -  - ถนนเป็นไปตาม
มาตรฐานและ
ใช้งานได้ดี 
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพและ
ตรงกับปัญหาความต้องการ

ทต.แม่ยาว

อ าเภอแม่จัน
27 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
บ้านท่าต้นแฟน ม.3 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย (อบต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน)

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
ต.ป่าตึง พัฒนาเส้นทาง
การคมนาคม

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต
สายทางบ้านท่าต้นแฟน
ม.ท่ี 3 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ยาว 1,350.00 ม. 
หนา 0.05 ม.

10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000 ถนนท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคม 
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน ต.ป่าตึง

อบต.ป่าตึง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล . 
บ้านห้วยไร่ ม.6 และบ้านดงมะตืน
ม.5 ต.แม่ไร่ เช่ือมบ้านป่าซางน้อย
ม.5 ต.แม่ค า เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวม.บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า
อาข่า (ทต.แม่ไร่ อ.แม่จัน) 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ม.บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า
อาข่าและเพ่ือประชาชน
ใช้เส้นทางคมนาคม
ไปมาระหว่างต าบล
ได้โดยสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.    
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,230.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
7,380.00 ตร.ม.

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 จ านวนพาหนะ
ท่ีสัญจรไปมา
บนถนนเส้นน้ี
เพ่ิมมากข้ึน

การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย

ทต.แม่ไร่

29 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองฮ่อ 
บ้านเหมืองฮ่อ ม.ท่ี 7 ถึงบ้านศาลา
ม.8 ต.แม่จัน (ทต.แม่จัน อ.แม่จัน)
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะถนน
ประชานได้รับความ
สะดวกปลอดภัย

ขนาดกว้าง 0.20 ม.
สูง 2.50 ม.
ยาว 643.00 ม.

6,430,000  -  -  -  - ขนาดของก าแพง
กันดินท่ีก่อสร้าง

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.แม่จัน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอแม่สาย
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

DC4 (หน้าป่าช้า) บ้านหนองส่ีแจ่ง
ม.4 ต.ศรีเมืองชุม เช่ือมบ้านสัน
บุญเรือง ม.3 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
(ชร.ถ.134-05)

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,531.00 ม.
หนา 0.15 ม.

13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 ประชาชนผู้ใช้ถนน
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

อบต.
ศรีเมืองชุม

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองชลประทานสาย 
3R-RMC1ม.ท่ี 3 บ้านสันโค้ง
ต.ศรีเมืองชุม เช่ือม ม .12
บ้านน้ าจ ากลาง ต.โป่งผา 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรในม .
บ้าน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000ม.
หนา 0.15 ม.

20,650,000 20,650,000 20,650,000 20,650,000 20,650,000 ประชาชนผู้ใช้ถนน
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

อบต.
ศรีเมืองชุม

32 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันปูเลย
ม.5 ต.บ้านด้าย เช่ือม 
บ้านศรีป่าสักซอยต้นโพธ์ิ 
ต.ศรีเมืองชุม พร้อมสะพาน 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1.เพ่ือการเช่ือมโยง
โครงข่ายระบบขนส่ง
ภายในจ.ให้ได้มาตรฐาน 
รองรับการพัฒนา
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง
3.เพ่ือพัฒนาระบบ
การขนส่งให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย4.เพ่ือพัฒนา
การให้บริการระบบขนส่ง
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
5.เพ่ือการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งและจรจรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.ก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 730.00 ม.
หนา 15.00 ซม.
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
4,380.00 ตร.ม.
2.ก่อสร้างสะพาน คสล .
กว้าง 6.00 ม.      
ยาว 50.00 ม.หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
300.00 ตร.ม.

 - 9,909,000  -  -  - ก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมสะพาน
คสล.จ านวน 1 แห่ง

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน
2.การบริหารจัดการระบบ
ขนส่งและจราจร
อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.บ้านด้าย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

33 ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง
ท้องถ่ินรหัสสายทาง ชร .ถ.36-003
สันผักฮ้ี ม.3 ต.แม่สาย เช่ือม ม.3 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วย่ิงข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
หนา 15.00 ซม.
ยาว 1,789.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า
10,734.00 ตร.ม.

6,410,000  -  -  -  - ถนน คสล. 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน

ทต.
แม่สายมิตรภาพ

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling 
เช่ือมระหว่าง ม.7 บ้านแม่หม้อ 
ต.เทอดไทย - บ้านนาโต่ ม.20 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
การคมนาคม ขนส่งและ
การสัญจรไปมาของราษฎร
ให้มีความสะดวกมากข้ึน

ถนน 3 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 6.000 ม.
ยาว 70.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
420.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ยาว 3,330.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า26,640.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 3 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมี
ปริมาตรพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4000.00 ตร.ม.

15,159,400 - - - - ตามแบบท่ี อบต.
เทอดไทยก าหนด

ประชาชนสามารถเดินทาง
สัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

อบต.เทอดไทย



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

35 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. สายทางบ้าน
อาแหละ ม.2 - บ้านเล่าสิบ ม.3
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการสัญจรของประชาชน
ในพ้ืนท่ีและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้สะดวกและ
รวดเร็ว

ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 265 00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,590.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,220.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
7,320.00 ตร.ม.
สถานท่ีช่วงท่ี 1 
เร่ิมจากเช่ือมต่อ
ถนน คสล. เดิมพิกัดท่ี 
47Q  NC.734268
 ถึงบริเวณพิกัดท่ี
47Q NC.736268
ช่วงท่ี 2 เร่ิมจาก
เช่ือมต่อถนน คสล.
เดิมพิกัดท่ี 47Q 
NC.739269 ถึงบริเวณ
พิกัดท่ี 47Q NC.748263

 -  - 7,890,000  -  - มีถนน คสล. 
ท่ีได้มาตรฐาน 
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีทางสัญจร
ท่ีสะดวกและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อบต.
แม่สลองนอก/

อบต.ป่าตึง
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

36 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมต่อ 
สายทางบ้านแม่เต๋อ (แม่เต๋อเก่า) 
ม.10 ต.แม่สลองนอก - ทางไป
บ้านสามสูง (บ้านต้นม่วง) ม.13 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
9,000.00 ตร.ม. 
สถานท่ีเร่ิมจากเช่ือมต่อ
ถนน คสล. พิกัดท่ี 47Q
 NC.639310 บ้านแม่
เต๋อ ม.10 - แม่น้ าแม่สล
อง
เขตติดต่อบ้านสามสูง 
พิกัดท่ี 47Q NC.633314
(บ้านต้นม่วง) ม.13 
ต.แม่สลองใน

 -  -  -  - 8,000,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีทางสัญจร
ท่ีสะดวกและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อบต.
แม่สลองนอก/

อบต.
แม่สลองใน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

37 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมต่อ 
สายทางบ้านแม่จันหลวง 
ม.10 ต.แม่สลองนอก - ทางไป
บ้านสามสูง (บ้านต้นม่วง) 
ม.13 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
18,000.00 ตร.ม. 
เร่ิมจากบริเวณหน้า 
กองร้อยทหารพราน 
3107 พิกัดท่ี 47Q NC. 
613316 
บ้านแม่จันหลวง ม.10
ต.แม่สลองนอก 
เขตติดต่อบ้านสามสูง
พิกัดท่ี 47Q NC.
602326 (บ้านต้นม่วง) 
ม.13 ต.แม่สลองใน

 -  -  -  - 18,000,000 มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีทางสัญจร
ท่ีสะดวกและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อบต.
แม่สลองนอก/

อบต.
แม่สลองใน

38 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่จัน
หลวง ม.10 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวงถึงบ้านห้วยหยวก
ป่าโซ ม.9 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการสัญจรของประชาชน
ในพ้ืนท่ีและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้สะดวกและ
รวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 3,500.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
14,000.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 8,550,000 มีถนน คสล. 
ท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีทางสัญจร
ท่ีสะดวกและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อบต.
แม่สลองนอก/

อบต.
แม่สลองใน

อ าเภอเชียงของ
39 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC
CONCRETE) สายบ้านน้ าม้า ม.3
เช่ือมบ้านสารภี ม.11 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,700.00 ม. 
หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า
40,200.00 ตร.ม.

 - 28,896,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

40 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(ASPHALTIC CONCRETE) 
สายบ้านทุ่งอ่าง ม.6 ต.สถาน 
เช่ือม บ้านศรีมงคล ม .14 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,200.00 ม.
หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า
25,200.00 ตร.ม.

 - 18,982,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

41 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต
 (ASPHALTIC CONCRETE) 
สายบ้านทุ่งอ่าง ม.6 ต.สถาน 
เช่ือม บ้านศรีมงคล ม .14 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,700.00  ม.
หนา 0.15  ม.

 - 18,982,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีดอนชัย ม.15 ต.ศรีดอนชัย
เช่ือม บ้านทุ่งอ่าง ม .6 ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว 4,550.00 ม. 
หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า
27,300.00 ตร.ม. 
ชนิดไหล่ทางดินถม

-  - 14,547,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีชัยมงค ม.12 ต.ศรีดอนชัย
เช่ือม บ้านศรีลานนา ม .5 ต.คร่ึง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว4,550.00 ม. 
หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า
27,300.00 ตร.ม. 
ชนิดไหล่ทางดินถม

-  - 14,547,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

44 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล
ติกถนนสายต้นแงะ ม .2 ต.บุญเรือง
เช่ือม ม.16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
3,170.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 35,360.00 ตร.ม.

 -  -  - 8,200,000 8,200,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บุญเรือง

45 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
ถนนสายห้วยเหล็ก ม .5 ต.บุญเรือง
เช่ือม ม. 16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
3,000.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 24,500.00 ตร.ม.

 -  -  - 8,000,000 8,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต,บุญเรือง

46 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด 
สายบวกมะข้าว บ้านแก่นเหนือ 
ม.3 ต.ห้วยซ้อ เช่ือม บ้านซาววา
ม.3 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,830.00 ม.
หนาโดยเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 
34,980.00 ตร.ม.

 -  -  - 6,290,000 6,290,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ห้วยซ้อ

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีล้านนา ม.5 ต.คร่ึง เช่ือม
บ้านเก๋ียงใต้ ม.6 ต.ห้วยซ้อ
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 7,050.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อย
กว่า 42,300.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

 -  -  - 23,769,000 23,769,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.คร่ึง

48 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเพ่ือการท่องเท่ียว 
อ.เชียงของน้ าตกห้วยเม็ง ม .6 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00  ม.
หนา 0.15 ม.

 - 17,700,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียง
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

49 ก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมรางระบายน้ า ถนนสายทาง
ลัด อ.เชียงของ - อ.เวียงแก่น ม.11
บ้านทุ่งง้ิวเหนือ - ม.8 บ้านเต๋น 
ต.สถาน เช่ือมบ้านปากอิง ม .2,
ม.16 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8,200.00 ม.
หนา 0.15 ม.

28,500,000  -  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียง

50 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.6 บ้านทุ่งอ่าง ต.สถาน
สายทางทุ่งไฮ - ท่าสีเสียด - 
หนองรงค์ - ม.14 บ้านศรีมงคล 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8,250.00 ม.
หนา 0.15 ม.

28,900,000  -  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

51 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.6 บ้านทุ่งอ่าง ต.สถาน
สายทางทุ่ง หนองบัว - ม.9 บ้าน
ศรีดอนมูล - ม.14 บ้านศรีมงคล 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 17,680,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

52 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ม.15 บ้านทุ่งอ่าง 
ต.สถานสายทาง รพ.สต.ทุ่งอ่าง - 
ม.2 ,ม.16 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,200.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 18,200,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

53 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.15 บ้านทุ่งอ่าง 
ต.สถาน ม.8 บ้านเต๋น - เช่ือม
บ้านปากอิง ม.2,ม.16 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,100.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 17,850,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

54 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหลัก 7 ม.3 บ้านน้ า
ม้า ต.สถานสายทางทุ่งร่องกอกฝ่ัง
ตะวันออก - ม. 11 บ้านใหม่เจดีย์ 
- ม.18 บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,700.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 9,500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหลัก 8 ม.3 บ้านน้ า
ม้า ต.สถานสายทางหนองงูเหลือม
 - ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 
บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,500.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 19,250,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหลัก 9 ม.11
บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 บ้านสารภี 
ต.ศรีดอนชัย - สายทางห้วยขอน
ตึง - ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,500.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 22,750,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

57 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายหลัก 10 ม.11
บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 บ้านสารภี 
ต.ศรีดอนชัย -  สายทางห้วย
หมู้อ้วน - ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,700.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  - 23,450,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย

58 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน - 
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าม้า ม .13
บ้านน้ าม้าเหนือ - สายทางอ่าง
เก็นน้ าบ้านน้ าม้า - ห้วยถะล้า - 
ทุ่งร่องกอกฝ่ังตะวันตก - ทุ่งจ า
บอน - ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18
 บ้านสารภี อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10,400.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 - 36,500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

59 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.2 บ้านทุ่งง้ิว ต.สถาน -
ม.4 บ้านเชียงคาน - ม.14 บ้าน
เชียงคานใหม่ - วัดเชียงคาน - วัด
น้ าม้า - ฌาปนกิจสถานบ้านเชียง
คาน ต.สถาน - ม.11 บ้านใหม่เจดีย์
- ม.18 บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 9,200.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 - 32,350,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

60 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.9 บ้านศรีดอนมูล 
ต.สถาน - วัดบ้านศรีดอนมูล - ม.4
บ้านเชียงคาน - ม.14 บ้านเชียง
คานใหม่ - วัดเชียงคาน - ม.11
บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 บ้านสารภี 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,300.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 - 15,300,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สถาน

61 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.9 บ้านดอนมหาวัน 
ต.เวียง - ม.11 บ้านทุ่งง้ิวเหนือ 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,600.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 19,850,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทตเวียง

62 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.5 บ้านทุ่งทราย ต.เวียง
- ม.4 บ้านทุ่งดุก - ทุ่งดงพนัง - 
ม.10 บ้านโจ้โก้ - ทุ่งหนองปลิง 
- ม.5 บ้านแฟน - ร่องแหย่ง - ม.7
บ้านใหม่ทุ่งหมด (ศูนย์อีซูสุ) 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 11,300.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 39,650,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทตเวียง

63 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ม.10 บ้านโจ้โก้ 
ต.เวียง - สายสันแร่ทอง - ม.7 
บ้านใหม่ทุ่งหมด ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,240.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 14,850,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทตเวียง

219     



220     

แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

64 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ม.10 บ้านโจ้โก้ 
ต.เวียง - สายลิกไนท์ - สันหลวง - 
ร่องแหย่ง - ม.7 บ้านใหม่ทุ่งหมด 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,620.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 18,400,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทตเวียง

65 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.9 บ้านดอนมหาวัน 
ต.เวียง - ม.7 บ้านใหม่ทุ่งหมด - 
ม.16 บ้านใหม่ธาตุทอง ต .สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 17,750,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทตเวียง

66 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง -
(พ้ืนท่ีเขตเทศบาลต.เวียง) - 
เลียบล าน้ าโขง - ม.7,3,12,2,8, 
(พ้ืนท่ีเขตเทศบาล เวียงเชียงของ ) 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,530.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 26,350,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.
เวียงเชียงของ

67 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.8 บ้านเวียงแก้ว - 
(พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเวียงเชียงของ ) -
ม.1 บ้านหัวเวียง - ม.13 บ้านทุ่ง
พัฒนา - ม.5 บ้านทุ่งทราย - ม.11 
บ้านทุ่งนาน้อย (พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ต.เวียง) ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8,740.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 30,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.
เวียงเชียงของ



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

68 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.7 บ้านศรีดอนชัย - 
สายทางทุ่งตับเต่าสายกลาง - 
หลัก 10 ฝ่ังตะวันออก - ม.3 
บ้านน้ าม้า ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  - 16,450,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย

69 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.8 บ้านหาดทรายทอง 
ต.ริมโขง อ.เชียงของ - บ้านสันต้น
เปา ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,820.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  - 27,360,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ริมโขง

70 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.4 บ้านทุ่งซาง 
ต.ศรีดอนชัย - ม.8,3,10 
ต.ศรีดอนชัย - สนามกีฬากลาง
เชียงของ - ม.6,9 ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10,700.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  - 37,450,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย

71 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม .12 บ้าน
เวียงดอนชัย ต.เวียง - (พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเวียงเชียงของ) - ม.2 บ้าน
วัดหลวง - ม.8 บ้านเวียงแก้ว -
ม.4 บ้านทุ่งดุก - สายทางร่องอ้อ -
เหมืองกลาง - ดอยสันกลาง - 
บ้านทุ่งพัฒนา - เช่ือมโครงการ
ถนนบายพาสเชียงของสายใหม่ 
(พ้ืนท่ีเขตเทศบาลต.เวียง) ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,100.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 - 24,860,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.
เวียงเชียงของ
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

72 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.9 บ้านดอนมหาวัน 
ต.เวียง - ม.8 บ้านเต๋น ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,350.00 ม.
หนา 0.15 ม.

18,740,000  -  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียง

73 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตม.14 บ้านศรีมงคล (รพ.สต.ศรี
ดอนชัย) ต.ศรีดอนชัย - ทุ่งสาม
หมอน - ร่องปึง - หลัก 10 - ม.3 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,710.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

16,500,000  -  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ศรีดอนชัย

74 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า
ท่ีว่าการอ.เชียงของ ม.12,2,8 
(เทศบาลเวียงเชียงของ) - ม.1 
ท่าเรือบ๊ัค บ้านหัวเวียง - ม.14 
บ้านห้วยกอก - ม.6 บ้านห้วยบเม็ง
(เทศบาลต.เวียง) ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,590.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 19,560,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.
เวียงเชียงของ

75 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง
ท่ีว่าการ อ.เชียงของ ม.12,2,8 
(เทศบาลเวียงเชียงของ) - ม.1 
บ้านหัวเวียง - ม.14 (ทต.เวียง) 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,430.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 8,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.
เวียงเชียงของ



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

76 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ม.9 บ้านดอนมหาวัน 
ต.เวียง - ม.7 บ้านใหม่ทุ่งหมด
- ม.16 บ้านใหม่ธาตุทอง ต .สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณ
การส านักช่างองค์การ
บริหารส่วนจ.เชียงราย

- - - - 10,430,000 เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วน จ.เชียงราย

ทต.เวียง

อ าเภอเทิง
77 ก่อสร้างสะพานจุดคลองร่องค๊ัวะ

หลังโรงเรียนบ้านหนองบัว ม .5 
บ้านหนองบัว ต.สันทรายงาม 
อ.เทิง เช่ือมกับ บ้านสมบูรณ์ดี 
ม.14 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นสะพานเช่ือม
ส าหรับเดินทางเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตรระหว่าง 
2 ต าบล

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 50.00 ม.

6,732,000  -  -  -  - สะพาน 1 แห่ง มีสะพานเช่ือมเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรระหว่าง 2 ต าบล

 ทต.สันทรายงาม

78 ก่อสร้างสะพานจุดฝายน้อย 
บ้านชวา ม.3 ต.สันทรายงาม 
อ.เทิง เช่ือมกับบ้านร่องกอก ม .3 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นสะพานเช่ือม
ส าหรับเดินทางเข้าสู่
พ้ืนท่ีการเกษตรระหว่าง 
2 ต าบล

ผิวจราจรกว้าง 7 ม. 
ยาว 50 ม.

6,732,000  -  -  -  - สะพาน 1 แห่ง มีสะพานเช่ือมเข้าสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรระหว่าง 2 ต าบล

  ทต.สันทราย
งาม

อ าเภอเวียงแก่น
79 ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง

บ้านปางปอ ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
เช่ือม บ้านราษฎร์ภักดี ม .10 
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,040.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,240.00 ตร.ม.

5,209,000 5,209,000 5,209,000 5,209,000 5,209,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทางในการ
สัญจรท่ีสะดวกและปลอดภัย

ทต.ป่าตาล
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ชร.ถ. 24-006 บ้านม่วง - 
บ้านยายใต้ - บ้านยายเหนือ 
(ช่วงท่ี 2) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,818.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,908.00 ตร.ม.

9,183,000 9,183,000 9,183,000 9,183,000 9,183,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทางในการ
สัญจรท่ีสะดวกและปลอดภัย

ทต.ม่วงยาย

81 ปรับปรุงถนนสาย ชร .ถ. 24-001 
บ้านหล่ายงาว แก่งผาได ต .ม่วงยาย
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,360.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
14,160.00 ตร.ม.

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีเส้นทางในการ
สัญจรท่ีสะดวกและปลอดภัย

ทต.ม่วงยาย

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
82 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - บ้านร่มแก้ว ม.9 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาว 4,700.00 ม. 
หนา 0.05 ม.

10,055,000 10,055,000 10,055,000 10,055,000 10,055,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

อบต.ป่าซาง/ 
อบต.ปงน้อย

83 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.15 ต.ตาดควัน 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาว 5,400.00 ม. 
หนา 0.05 ม.

11,440,000 11,440,000 11,440,000 11,440,000 11,440,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

อบต.ป่าซาง/ 
อบต.ตาดควัน

84 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสายวนอุทยานน้ าตก
ตาดสายรุ้ง ม.6 ต.ป่าซาง 
เช่ือมระหว่าง บ้านโป่งชัย ม .13 
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,230.00 ม.
หนา 0.05 ม.

5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

อบต.ป่าซาง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายบุญลือ อินต๊ะนางแล
บ้านเหล่า ม.6 ต.ทุ่งก่อ เช่ือม 
บ้านหมากเอียก ม.5 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกว้าง 
4.00 - 6.00 ม.
ยาว 2500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
10,000.00 ตร.ม.

5,609,000 5,609,000 5,609,000 5,609,000 5,609,000 ความยาวของถนน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้ถนน

อบต.ทุ่งก่อ/ 
อบต.ป่าซาง

อ าเภอขุนตาล
86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านพระเนตร ม.11 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล เช่ือมบ้านห้วยไคร้ใหม่ 
ม.6 ต.เวียง อ.เทิง

เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีความพร้อม
ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว 1,650.00 ม. หรือ
มีพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
9,900.00 ตร.ม.

5,170,000 5,170,000 5,170,000 5,170,000 5,170,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง.

ท าให้ประชาชนสัญจร
ได้อย่างปลอดภัย

อบต.ต้า

87 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
บ้านต้าน้ าอิง ม.10 ต.ต้า อ.ขุนตาล
เช่ือมบ้านห้วยไคร้ใหม่ ม .6 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีเส้นทางสัญจร
ท่ีสะดวก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
หนา 0.05 ม. ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ม.

15,736,000 15,736,000 15,736,000 15,736,000 15,736,000 ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต 
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

ท าให้ประชาชนสัญจร
ได้อย่างปลอดภัย

อบต.ต้า
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอแม่ลาว
88 ก่อสร้างถนนลาดยาง AC 

บ้านห้วยหวาย ม.2 ต.ดงมะดะ 
เช่ือมบ้านท่ามะโอ ม .8
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

(1) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิมศักยภาพ
ในด้านการคมนาคม
ของราษฎร 
(2) เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาของราษฎร 
(3) เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของราษฎร
ผู้ใช้เส้นทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC
บ้านห้วยหวาย ม.2 
ต.ดงมะดะ เช่ือมบ้านท่า
มะโอ ม.8 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ระยะทาง 2.00 กม.

- 6,000,000 - - - ถนนลาดยาง
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

(1) มีความสะดวกและ
เพ่ิมศักยภาพในด้าน
การคมนาคมของราษฎร 
(2) เป็นการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา
ของราษฎร 
(3) สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง

ทต.ดงมะดะ

89 ก่อสร้างถนนลาดยาง AC 
บ้านป่าซาง ม.2 ต.โป่งแพร่
อ.แม่ลาว เช่ือมบ้านแม่มอญ ม .2 
ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

(1) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิมศักยภาพ
ในด้านการคมนาคม
ของราษฎร 
(2) เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาของราษฎร 
(3) เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของราษฎร
ผู้ใช้เส้นทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC
บ้านป่าซาง ม.2 ต.โป่ง
แพร่ อ.แม่ลาว เช่ือม
บ้านแม่มอญ ม.2 ต.ห้วย
ชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
ระยะทาง 2.00 กม.

- - 6,000,000 - - ถนนลาดยาง
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

(1) มีความสะดวกและ
เพ่ิมศักยภาพในด้าน
การคมนาคมของราษฎร 
(2) เป็นการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา
ของราษฎร 
(3) สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง

อบต.โป่งแพร่



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

90 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านป่าซาง 
ม.1 (ซอย 1) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว 
เช่ือมบ้านปางมุ้ง ม .6 ต.แม่กรณ์ อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

(1) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิมศักยภาพ
ในด้านการคมนาคม
ของราษฎร 
(2) เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาของราษฎร 
(3) เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของราษฎร
ผู้ใช้เส้นทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านป่าซาง ม.1 (ซอย 1)
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว 
เช่ือมบ้านปางมุ้ง ม.6 
ต.แม่กรณ์ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ระยะทาง 2.00 กม.

- - 6,000,000 - - ถนนลาดยาง
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

(1) มีความสะดวกและ
เพ่ิมศักยภาพในด้าน
การคมนาคมของราษฎร 
(2) เป็นการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา
ของราษฎร 
(3) สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง

อบต.โป่งแพร่

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านสันหนองล้อม ม .6 ต.ป่าก่อด า
เช่ือมบ้านปงป่าสัก ม .2 
ทต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

(1) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเพ่ิมศักยภาพ
ในด้านการคมนาคม
ของราษฎร 
(2) เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาของราษฎร 
(3) เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของราษฎร
ผู้ใช้เส้นทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
บ้านสันหนองล้อม ม .6 
ต.ป่าก่อด า เช่ือมบ้านปง
ป่าสัก ม.2 ท.ต.ป่าก่อด า
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ระยะทาง 2.00 กม.

- - - - 6,000,000 ถนนคอนกรีต
ท่ีได้มาตรฐาน
จ านวน 1 สายทาง

(1) มีความสะดวกและ
เพ่ิมศักยภาพในด้าน
การคมนาคมของราษฎร 
(2) เป็นการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา
ของราษฎร 
(3) สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง

อบต.ป่าก่อด า
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอพาน
92 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระหว่างบ้านสันมะแฟน ม .6 
ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
เช่ือมบ้านท่าสันกลาง ม .14 
ต.ดงมะดะ

เพ่ือให้การสัญจรสะดวก
ปลอดภัยมีสะพาน
ได้มาตรฐาน

ปริมาณงาน
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 ม. 
ทางเท้า 2 ข้าง 
ข้างละ 1.00 ม.
ความยาว 81.00 ม. 
สถานท่ีด าเนินการ
บ้านสันมะแฟน ม.6 
ต.ธารทอง อ.พาน 
เช่ือมบ้านท่าสันกลาง 
ม.14 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

6,794,000  -  -  -  - จ านวนของสะพาน
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรสะพาน
ได้มาตรฐาน

อบต.ธารทอง

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งสามเหล่ียม ม .3 เช่ือมบ้าน
ห้วยบงใต้ ม.9 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการคมนาคม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ต.เวียงห้าวและ 
ต.ทานตะวัน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,000.00 ตร.ม.

6,232,000  -  -  -  - ถนน คสล. 
ท่ีได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 1 สาย

ประชาชนท้ังสองต าบล
มีการคมนาคมท่ีสะดวก
และปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

อบต.
เวียงห้าว

อ าเภอป่าแดด
94 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ฝายร้องเปา ต.ป่าแงะ เช่ือม 
ต.โรงช้าง และ ต.ศรีโพธ์ิเงิน 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือจัดท าระบบส่งน้ า
เพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างดาดคอนกรีต
กว้าง 10.00 ม.
ยาว 4,000.00 ม.

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ความกว้าง
และความยาว
ของคอนกรีต

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร ทต.ป่าแงะ



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอแม่สรวย
95 ก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณ

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บ้านป่าซางพัฒนา ม.13 ต.แม่พริก
เช่ือม บ้านร้องเจริญ ม .7 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,475.00 ม.
หนา 0.15 ม.

6,172,415 6,172,415  -  -  - ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร

เกิดการพัฒนาด้านคมนาคม
มีความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่งและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจได้

อบต.แม่พริก

อ าเภอเวียงป่าเป้า
96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ม.11 บ้านทุ่งรวงทอง ถึง ม .4 
บ้านดง ต.เวียงกาหลง เช่ือม 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือความสะดวก
ในการเดินทาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,800.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

9,060,000  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วข้ึน

ทต.
เวียงกาหลง

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชลประทาน
ทางทิศตะวันตกบ้านสันมะเค็ด 
ม.1 ต.เวียงกาหลง เช่ือมบ้านสบลี
ม.9 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,280.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

10,161,000  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคม

ทต.
เวียงกาหลง

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าจ่ัน ม.7 ต.เวียงกาหลง 
เช่ือมบ้านฮ่างต่ า ม.3 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือความสะดวกปลอดภัย
ในการคมนาคมของ
ประชาชน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,600.00 ม.
หนา 0.15 ม. 

11,640,000  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วข้ึน

ทต.
เวียงกาหลง

229     



230     

แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอพญาเม็งราย
99 ก่อสร้างถนนลาดยาง

สายอ่างเก็บน้ า ม.10 ต.ไม้ยา 
เช่ือม ระหว่าง ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
เช่ือมระหว่าง ต าบลให้ดีข้ึน 
2.เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านและผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง

ถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,300 ม. 
หนา 0.14 ม.

6,230,000  -  -  -  - จ านวนถนน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีถนนท่ีสามารถ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรและเพ่ือการสัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทต.ไม้ยา

100 ขยายผิวถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก
ถนนสายปากทางบ้านดาบแก้ว
เลียบร่องอู่ ทิศตะวันตก บ้านทุ่ง
เจ้าใต้ ม.18 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือขยายผิวจราจร
ให้กว้างและได้มาตรฐาน

ถมดินบดอัดลูกรัง 
พร้อมหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 8 ม. 
ยาว 1,120 ม. 
พร้อมวางท่อ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ขยายผิวถนน
พร้อมลงหินคลุก 
1 สาย

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน

ทต.พญาเม็งราย

รวม 100 โครงการ  -  - 550,841,815 561,586,415 463,241,000 407,736,000 583,066,000  -  -



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเชียงของ
1 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน

แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนเพ่ือการท่องเท่ียวอ าเภอ
เชียงของ น้ าตกห้วยเม็ง 
ม.6 ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 11,160,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง

2 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายทางลัด อ.เชียงของ -
อ.เวียงแก่น ม.11 บ้านทุ่งง้ิว
เหนือ - ม.8 บ้านเต๋น ต.สถาน
เช่ือมบ้านปากอิง ม .2,ม.16 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

16,150,000 - - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.6 บ้านทุ่งอ่าง
ต.สถาน สายทางทุ่งไฮ - 
ท่าสีเสียด - หนองรงค์ - 
ม.14 บ้านศรีมงคล 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

14,450,000 - - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

4 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.6 บ้านทุ่งอ่าง
ต.สถาน สายทางทุ่งหนองบัว 
- ม.9 บ้านศรีดอนมูล - ม.14 
บ้านศรีมงคล ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 10,020,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

5 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.15 บ้านทุ่งอ่าง 
ต.สถาน สายทาง รพ.สต.ทุ่ง
อ่าง - ม.2,ม.16 ต.ศรีดอนชัย
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 9,100,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.15 บ้านทุ่งอ่าง 
ต.สถาน - ม.8 บ้านเต๋น - 
เช่ือมบ้านปากอิง ม .2,ม.16 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 10,310,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

7 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายหลัก 7 
ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน 
สายทางทุ่งร่องกอก ฝ่ัง
ตะวันออก - ม.11 บ้านใหม่
เจดีย์ - ม.18 บ้านสารภี 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 5,400,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

8 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายหลัก 8 
ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน 
สายทางหนองงูเหลือม - 
ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 
บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 14,800,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายหลัก 9 
ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - 
ม.18 บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย 
- สายทางห้วยขอนตึง - 
ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 15,860,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.ศรีดอนชัย

10 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายหลัก 10 
ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 
บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย - 
สายทางห้วยหมูอ้วน - ม.3 
บ้านน้ าม้า ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - 16,750,000 - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.ศรีดอนชัย



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์
ตามมาตรฐานทะเบียนบัญชี 
นวัตกรรมไทย ถนนสาย ม .2 
บ้านทุ่งง้ิว ต.สถาน - ม.4 บ้าน
เชียงคาน - ม.14  บ้านเชียง
คานใหม่ - 
วัดเชียงคาน - วัดน้ าม้า - 
ฌาปนกิจสถาน บ้านเชียงคาน
 ต.สถาน
- ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - ม.18 
บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 18,330,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

12 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.9 บ้านศรีดอนมูล
ต.สถาน - วัดบ้านศรีดอนมูล - 
ม.4 บ้านเชียงคาน - ม.14 
บ้านเชียงคานใหม่ - วัดเชียง
คาน - ม.11 บ้านใหม่เจดีย์ - 
ม.18 บ้านสารภี ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 8,650,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.5 บ้านทุ่งทราย 
ต.เวียง - ม.4 บ้านทุ่งดุก - 
ทุ่งดงพนัง - ม.10 บ้านโจ้โก้ -
ทุ่งหนองปลิง - ม.5 บ้านแฟน 
- ร่องแหย่ง - ม.7 บ้านใหม่
ทุ่งหมด (ศูนย์อีซูสุ) ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 22,480,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง

14 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.10 บ้านโจ้โก้ 
ต.เวียง - สายสันแร่ทอง- 
ม.7 บ้านใหม่ทุ่งหมด ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 9,060,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง

15 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายม.10 บ้านโจ้โก้ 
ต.เวียง - สายลิกไนท์ - 
สันหลวง - ร่องแหย่ง - 
ม.7 บ้านใหม่ทุ่งหมด 
ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 9,200,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.10 บ้านโจ้โก้ 
ต.เวียง - (พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ต าบลเวียง) - เลียบล าน้ าโขง 
- ม.7,3,12,2,8, (พ้ืนท่ีเขต
เทศบาลเวียงเชียงของ) ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - - - 14,960,000 จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง

17 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.8 บ้านเวียงแก้ว - 
(พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเวียงเชียง
ของ) - ม.1 บ้านหัวเวียง - 
ม.13 บ้านทุ่งพัฒนา - ม.5 
บ้านทุ่งทราย - ม.11 บ้านทุ่ง
นาน้อย (พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ต าบลเวียง) ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - - - 17,340,000 จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.
เวียงเชียงของ
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.7 บ้านศรีดอนชัย -
สายทาง ทุ่งตับเต่าสายกลาง -
หลัก 10 ฝ่ังตะวันออก  - ม.3
บ้านน้ าม้า ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - - 8,250,000 - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.ศรีดอนชัย

19 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.8 บ้านหาดทราย
ทอง ต.ริมโขง อ.เชียงของ - 
บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - - 13,280,000 - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.ริมโขง

20 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.4 บ้านทุ่งซาง 
ต.ศรีดอนชัย - ม.8,3,10 ต.
ศรีดอนชัย - สนามกีฬากลาง
เชียงของ - ม.6,9 ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - - 18,190,000 - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.ศรีดอนชัย



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.12 ต.เวียง - 
(พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเวียงเชียง
ของ) - ม.2 - ม.8  - ม.4 - 
สายทางร่องอ้อ - เหมืองกลาง
- ดอยสันกลาง - บ้านทุ่งพัฒนา
- เช่ือมถนนบายพาสเชียงของ
สายใหม่ (พ้ืนท่ีเขตเทศบาล
ต าบลเวียง) อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 12,070,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.
เวียงเชียงของ

22 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.9 บ้านดอนมหาวัน
ต.เวียง - ม.8 บ้านเต๋น ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

9,420,000 - - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง

23 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย
ทุ่งสามหมอน - ร่องปึง - 
หลัก 10 - ม.3 ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

8,350,000 - - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสายหน้าท่ีว่าการอ าเภอ 
เชียงของ ม.12,2,8 (เทศบาล
เวียง เชียงของ) - ม.1 ท่าเรือ
บ๊ัค บ้านหัวเวียง - ม.14 บ้าน
ห้วยกอก - ม.6 บ้านห้วยเม็ง 
(เทศบาลต าบลเวียง) ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- - - - 9,800,000 จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.
เวียงเชียงของ

25 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
ถนนสาย ม.5 บ้านแฟน 
ต.สถาน - ม.4 บ้านทุ่งดุก 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

12,750,000 - - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

26 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
สนามกีฬากลางอ าเภอ
เชียงของ ม.6,ม.9 ต.คร่ึง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 15,300,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.คร่ึง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
แหล่งท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ
หนองสลาบ ม.3 บ้านน้ าม้า 
ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 12,750,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

28 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
แหล่งท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ
คูเมืองเวียงแก้ว ม.3 บ้านน้ าม้า
ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 7,650,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.สถาน

29 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน
ทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย 
แหล่งท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ
สวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์
ปลาบึก ม.10 บ้านโจ้โก้ 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ตามแบบและประมาณการ
ส านักช่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

- 11,900,000 - - - จ านวนเสาไฟฟ้า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
และติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
สามารถสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.เวียง

รวม  29 โครงการ  -  - 61,120,000 138,550,000 82,240,000 39,720,000 42,100,000  -  -
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้าง

และปัจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อ
การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว
หนองเหียง บ้านดอยจ าตอง ม .13
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่อเงท่ียว
โดยมีอาคารรับรอง ห้องน้ า
ท่ีสะอาดและปลอดภัยรองรับ
นักท่องเท่ียว ให้ได้รับความ
สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ 
ประทับใจในการบริการ
สาธารณะ

 - พัฒนาอ่างเก็บน้ า
หนองเหียงโดยปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,020.00 ม. 
หนา 0.15 ม.
- ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างตล่ิง
 คสล. 
ความยาว 900.00 ม. 
 - ก่อสร้างอาคารรับรอง
นักท่องเท่ียว 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 3.00 ม. จ านวน 1 หลัง 
- ก่อสร้างห้องน้ า 
ขนาดกว้าง 4.18 ม. 
ยาว 6.00 ม. จ านวน 1 หลัง

7,691,000 7,691,000 7,691,000 7,691,000 7,691,000 มีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง

อ่างเก็บน้ าหนองเหียง
เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเท่ียว
และมีบริการสาธารณะ
ท่ีพร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียว
อย่างเพียงพอ

ทต.ดอยลาน

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2 ปรับปรุงถนนสายหลักสู่
แหล่งท่องเท่ียว "อันซีนดอยฮาง 
เมืองน้ าแร่ แช่ออนเซ็น
ธรรมชาติแห่งขุนเขา ใกล้เมือง
เชียงรายท่ีคุณไม่เคยรู้จัก"
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในต าบลดอยฮาง
 และจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ถนน
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
3.เพ่ือให้การขนส่งสินค้า
ด้านการเกษตรเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
ในการขนส่ง
4.เพ่ือสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวและการเกษตร
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ดอยฮาง ต าบลห้วยชมภู 
และต าบลแม่ยาว ตลอดถึง
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
เพ่ิมมากข้ึน

ด าเนินการปรับปรุงถนน
สายบ้านฮ่องอ้อ -
บ้านผาเสริฐพัฒนา
ระยะทาง 18 กม.

38,047,000  -  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

1.การท่องเท่ียว
ในต าบลดอยฮาง 
และจังหวัดเชียงราย
มีจ านวนนักท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน
2.ประชาชนผู้ใช้ถนน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
3.การขนส่งสินค้า
ด้านการเฏษตรเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัยในการขนส่ง 
4.รายได้จากการ
ท่องเท่ียวและการเกษตร
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลดอยฮาง ต าบล
ห้วยชมภู และต าบล
แม่ยาว ตลอดถึง
ประชาชนในจังหวัด
เชียงรายเพ่ิมมากข้ึน

ทต.ดอยฮาง
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

3 ปรับปรุงเส้นทางท่องเท่ียว
แม่ยาว-ดอยฮาง-ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเช่ือมต่อพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท่ีมีอยู่

 - ขยายเส้นทางท่องเท่ียว
เช่ือม 3 ต าบล (แม่ยาว-ดอย
ฮาง-ห้วยชมภู) ขนาดกว้าง 
6.00 ม.หนา 0.15 ม. 
ความยาวโดยประมาณ 
20 กม.
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
แหล่งท่องเท่ียวยดังน้ี
 - ปางช้างกะเหร่ียงรวมมิตร
 - น้ าผุร้อนผาเสริฐ
 - สะพานอะแหลจ๊ะ
 - จุดให้บริการนักท่องเท่ียว
ต าบลห้วยชมภู
 - จุดให้บริการนักท่องเท่ียว
ต าบลแม่ยาว

15,000,000  -  -  -  - เส้นทางท่องเท่ียวใช้
งานได้ดีมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

เส้นทาง/แหล่ง 
ท่องเท่ียวได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา
ให้เกิดศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง

ทต.แม่ยาว



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

อ าเภอป่าแดด
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเพิงนาก

ม.2 บ้านศรีมงคล ต.ศรีโพธ์ิเงิน
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือให้ภูมิทัศน์สวยงามน าไปสู่
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ในอนาคต

รายละเอียด
ของโครงการ ดังน้ี
1. งานทางเดินเท้า
กว้าง 2.00 ม.
ยาว 1,300.00 ม.
2. งานสะพาน
ยาว 24.00 ม. 
กว้าง 6.00 ม. 
และทางเท้า 1.50 ม.
3. งานศาลาท่ีพักประชาชน
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 4.00 ม. 
จ านวน 3 หลัง
4. งานป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 
กว้าง 1.70 ม. ยาว 5.00 ม.
5. งานถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 760.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

11,900,000 11,900,000 11,900,000 11,900,000 11,900,000 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนน่าอยู่
ชุมชนน่าท่องเท่ียว

ทต.
ศรีโพธ์ิเงิน

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
5 ก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

ในพ้ืนท่ี ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นอาคารศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรม ต.แม่ฟ้าหลวง

อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 2 ช้ัน

 -  - 8,700,000  -  - อาคารศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรม
ต าบลแม่ฟ้าหลวง

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ภาษา
และวัฒนธรรม

อบต.
แม่ฟ้าหลวง
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

อ าเภอแม่จัน
6 The Power of Art พลังศิลปะ

กับวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์
การท่องเท่ียววิถีชุมชนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
อย่างย่ังยืน (ทต.แม่ค า อ.แม่จัน)

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปะและวัฒนธรรม
2.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ของเครือข่ายศิลปะ วัฒนธรรม
ในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปะ

นักท่องเท่ียวภายในจังหวัด 
นักท่องเท่ียวต่างจังหวัด 
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ

15,000,000  -  -  -  -  ส่งเสริม
การท่องเท่ียว

1.ดึงดูดนักท่องเท่ียว
ให้มาเย่ียมเยือน
จังหวัดเชียงราย
2.สร้างสรรค์เมือง
เชียงรายให้เป็นเมือง
ท่องเท่ียวเชิงศิลปะ

ทต.แม่ค า

อ าเภอเชียงของ
7 พัฒนาตลาดน้ าชุมชน

และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
หนองสลาบเพ่ือสร้างรายได้
สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน

1.เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีส าคัญ
2.เพ่ือสร้างคน สร้างงาน 
สร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่คนในชุมชน

1.งานปรับปรุงภูมิทัศน์
2.งานคอนกรีตพิมพ์ลาย
3.งานเรียงหินยาแนว
และบันไดทางลง    
4.งานเรียงบล็อกตัวหนอน

- 12,500,000 -  -  - จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง

จ านวนนักท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ทต.สถาน

8 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าท่าผา
ถ่าน - ท่าถ่ัวงอก ม.2,12 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- 40,000,000 - - - จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง

9 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าคูเมือง
เวียงแก้ว ม.8 บ้านเวียงแก้ว 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- 32,000,000 - - - จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

10 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าหนอง
สลาบ ม.3 บ้านน้ าม้า ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - 48,000,000 - - จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.สถาน

11 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าหนอง
หลงอิง ม.6 บ้านทุ่งอ่าง ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - 45,000,000 - - จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.สถาน

12 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าหนองบัว 
ม.9,ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - 47,000,000

-

จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง

13 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค ตลาดน้ าหาดบ้าน
ดอน พัทยา 3 ม.9 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - 42,000,000 - จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง

14 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค  น้ าตกห้วยเม็ง 
ม.6 ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - - 38,000,000 จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง

247     
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

15 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค น้ าตกห้วยตาด 
ม.13 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - - 35,000,000 จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.สถาน

16 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค หอชมเมือง 
สวนสาธารณะดอยแสล่ง ม .3 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - - 40,000,000 จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง

17 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค หอชมเมือง 
พิพิธภัณฑ์ปลาบึก ม.10 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - - 48,000,000 จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง

18 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สถานท่ีท่องเท่ียวอ าเภอเชียงของ 
หอสกายวอร์ค หอชมเมือง 
สวนสาธารณะดอยแสล่ง ม .3 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาและสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว

ตามแบบและประมาณการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

- - - - 40,000,000 จ านวนสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนา

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว

ทต.เวียง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

อ าเภอป่าแดด
19 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ
เพ่ือรับรองการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย

 - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวโบราณสถาน
 - เพ่ืออนุรักษ์สืบสานและ
พัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
 - เพ่ืออนุรักษ์สืบสานภูปัญญา
ท้องถ่ินการแพทย์พ้ืนบ้าน
 - เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเส้นทาง
การท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการ
มีดังต่อไปน้ี
1.ก่อสร้างถนน คสล. สาย
อ่างห้วยแดด - อ่างห้วยหลวง
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,500.00 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตร.ม. 
งบประมาณ
3,170,000 บาท
2.ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายเข้าอ่างห้วยแดด
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,500.00 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตร.ม. 
งบประมาณ
3,170,000 บาท
3.ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายเข้าอ่างห้วยหลวง
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,500.00 ม. หรือคิด
เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

6,340,000 6,340,000 6,340,000 6,340,000 6,340,000 มีแหล่งท้องเท่ียว
ในเขตอ าเภอป่า
แดดเพ่ิมข้ึน

 - มีถนนเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์ 
เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร 
และสภาพแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 7 แห่ง
 - มีการรวบรวมและ
อบรมสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินการแพทย์พ้ืนบ้าน
 - เกิดมัคคุเทศก์น้อย
ในต าบลโรงช้าง
ท่ีสามารถแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวได้

ทต.โรงช้าง
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ
เพ่ือรับรองการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย (ต่อ)

6,000.00 ตร.ม. 
งบประมาณ
3,170,000. บาท
4.ก่อสร้างถนน คสล.
ถนนสาย ม.9 วัดโป่งเห่ิม
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,200.00 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม. 
งบประมาณ 
2,536,000 บาท
5.ปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม .12 
เช่ือม ม.3 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 378.00 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,512 ตร.ม. 
งบประมาณ
540,000 บาท
6.ปรับปรุงผิวถนน
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ม.4,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8 
กว้าง 5.00 ม. หนา 0.04 ม. 
ยาว 2,400.00 ม.
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,0000 ตร.ม.



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ
เพ่ือรับรองการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย (ต่อ)

7.ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
สายรอบวัดศรีดอนแก้ว ม .7
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,120.00 ตร.ม. 
งบประมาณ
1,649,000 บาท
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์
การท่องเท่ียว "ม่อนสานขา 
ผาสามเส้า ควายเฒ่านอน
หนอง" งบประมาณ 
1,500,000 บาท
9.อบรมและพัฒนาบุคลากร
การท่องเท่ียว 
งบประมาณ 200,000 บาท
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

20 เพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว
อ าเภอป่าแดด เชิงสร้างสรรค์
บนฐานนวัตกรรมอีสานล้านนา

 - เพ่ือพัฒนาธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียวและกิจกรรม
การท่องเท่ียวในอ าเภอป่าแดด
 - เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวในอ าเภอ
ป่าแดดให้มีประสิทธิภาพ
 - เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวในอ าเภอ
ป่าแดด

 - ด าเนินการศึกษาวิจัย
และส ารวจข้อมูลเก่ียวกับ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว
ท่ีมีศักยภาพในอ าเภอป่าแดด
 - ด าเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวในอ าเภอ
ป่าแดด
 -ด าเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเท่ียวในอ าเภอ
ป่าแดดพร้อมท้ังท าการ
ประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น
เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว
 - ด าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการท่องเท่ียว
ในอ าเภอป่าแดด
ให้มีประสิทธิภาพ
 - ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพมัคคุเทศก์และ
บุคลากรด้านการท่องเท่ียว

18,750,000 15,000,000 3,750,000  -  - ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

 - ระบบบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวในอ าเภอ
ป่าแดดได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
 - โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียว
ในอ าเภอป่าแดด
เกิดการพัฒนาท่ีท่ัวถึง
อย่างครอบคลุม

เทศบาล
ต าบลทุกแห่ง
ในเขตอ าเภอ

ป่าแดด



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอ
ประสาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

เพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว
อ าเภอป่าแดด เชิงสร้างสรรค์
บนฐานนวัตกรรมอีสานล้านนา 
(ต่อ)

 - ด าเนินการพัฒนาธุรกิจ
บริการการท่องเท่ียวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว
 - ด าเนินการพัฒนาการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียว
ในอ าเภอป่าแดดให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวกลับมาเท่ียวซ้ า

รวม 20 โครงการ  -  - 112,728,000 125,431,000 131,381,000 114,931,000 226,931,000  -  -
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอแม่สาย
1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต้นแบบ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เพ่ืออ านวยความสะดวก
ส าหรับด าเนินกิจกรรมผู้สูงอายุ

กว้าง 19 ม. ยาว 40 ม.
สูง 2 ช้ัน

24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ประชาชนผู้รับบริการ
ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจและได้รับ
ความสะดวก

ผู้สูงอายุมีพ้ืนท่ี
ในการจัดกิจกรรม

อบต.
ศรีเมืองชุม

รวม 1 โครงการ  -  - 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ม .1-16

 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน
 (ม.1- ม.16)

25,600,000 25,600,000 25,600,000 25,600,000 25,600,000 ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ทต.นางแล

อ าเภอแม่จัน
2 โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล . 

บ้านหนองป๋ึง ม.5 ต.จันจว้าใต้
ถึง บ้านห้วยน้ าราก ม .9 ต.จันจว้า
(ทต.จันจว้า อ.แม่จัน) อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎร
2.เพ่ือรักษาล าน้ าจาก
การกัดเซาะควบคุมและ
ป้องกันภัยธรรมชาติ 
ป้องกันน้ าท่วม
3.เพ่ือป้องกันก าแพงกันดินพัง
ฝายน้ าล้นป้องกันหินร่วง 
ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน 
และป้องกันการกัดเซาะ
คอสะพาน

ก่อสร้างล าเหมือง คสล .
บ้านหนองป๋ึง ม.5
ต.จันจว้าใต้ 
ถึงบ้านห้วยน้ าราก 
ม.9 ต.จันจว้า 
ขนาดความกว้าง 1.50 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 1.25 ม.  
ยาว 6,000.00 ม.

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือน
ได้ใช้ประโยชน์
และมีความ
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน

1.ป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลจันจว้าและเขต
อ าเภอใกล้เคียง 
2.ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงแม่น้ าจันช่วยบ้าน 
เรือนราษฎรไม่ให้ถูก
น้ ากัดเซาะเสียหาย
เพ่ิมข้ึน

ทต.จันจว้า

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

อ าเภอเชียงแสน
3 ขุดลอกน้ าลัว ม.7 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

กว้าง 40.00 ม. 
ยาว 4,050.00 ม. 
ลึก 1 ม. หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
162,000 ลบ.ม. 
สถานท่ีก่อสร้างเร่ิมท่ีพิกัด
609418 E,2234805 N 
จุดส้ินสุดพิกัด 611638 
E,2235581 N บ้านโค้ง
งาม ม.7

5,600,000 - - - - ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ในการเกษตรท่ีเพียงพอ

ทต.โยนก

อ าเภอแม่สาย
4 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล .

รูปตัวยูพร้อมเสริมไหล่ทาง 
เส้นกลางหมู่บ้านสันยาว ม .3 
ต.ห้วยไคร้ เช่ือมบ้านป่าบงงาม
ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
หรือน้ าไหลหลากและ
การระบายน้ าสะดวกข้ึน

รางระบายน้ า
ขนาดกว้าง 2.00 ม.
ระยะทาง 3,600.00 ม.
ลึก 1.5 ม.

 - 15,000,000  -  -  - จ านวนโครงการ
ท่ีก่อสร้างฯ

ท าให้มีรางระบายน้ า
ท่ีแข็งแรงป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมได้
ระบายน้ าได้ดี

อบต.
ห้วยไคร้



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
5 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าแม่สลอง

พร้อมระบบท่อส่งน้ า 
เพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภค
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือจัดหาน้ าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค 
ในฤดูแล้งของประชาชน
ในต าบล ซ่ึงประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ าโดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง

1.อ่างเก็บน้ าขนาดกว้าง 
60.00 ม. ยาว 250.00 ม.
ลึก/สูง 3.00 ม.
2.งานเดินท่อเหล็ก 
เคลือบสังกะสี 
หรือท่อ HDPE 
ขนาด Ø 3" - 2" 
จ านวน 2 สาย ระยะทาง
ยาวรวม 13,000.00 ม.
3.ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล .
จ านวน 2 ถัง บริเวณ 
พิกัดท่ี NC. 99327

- 20,000,000 - - - มีอ่างเก็บน้ า ประชาชนในต าบล 
มีน้ าส าหรับการ
อุปโภคและ
บริโภค ในฤดูแล้ง 
และสามารถแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ า 
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง

อบต.
แม่สลองนอก

6 ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 - เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้เกษตรกรแบบย่ังยืน
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 - เพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

 - ก่อสร้างระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี
จ านวน 13 จุด จุดละ 
500,000 บาท

- - 6,500,000 6,500,000 - ระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
ท่ีได้มาตรฐาน

 - ปัญหาภัยแล้ง
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ได้รับการแก้ไข
 - นโยบายของรัฐบาล
ได้รับการตอบสนอง
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร

อบต.
แม่ฟ้าหลวง
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

อ าเภอเวียงชัย
7 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองบวกบอน ม.13 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันจ านวน
หลายหมู่บ้านท้ังเทศบาล
ต าบลเวียงชัยและเทศบาล
ต าบลเมืองชุม สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าแล้งในช่วงฤดูแล้งได้

สร้างธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองบวกบอน
ม.13 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่าง ทต.เวียงชัย และ
ทต.เมืองชุมขนาดพ้ืนท่ี
โดยเฉล่ีย 43-2-52 ไร่ 
(48,000.00 ตรม.)
ขุดลึกเฉล่ีย 2 ม. หรือ
ปรม.ดินขุดไม่น้อยกว่า 
97,500.00 ตรม.
พร้อมขุดสะดือบ่อ 
จ านวน 3 บ่อ

5,407,000 - - - - สร้างธนาคาร
น้ าใต้ดิน ขนาด
พ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
43-2-52 ไร่ 
(48,000.00 ตร.ม.)
ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
97,500.00 ตร.ม.
พร้อมขุดสะดือบ่อ
จ านวน 3 บ่อ

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์หลาย
หมู่บ้านท้ัง ต.เวียงชัย 
และ ต.เมืองชุม และ
แก้ไขปัญหาน้ าแล้ง
ในช่วงฤดูแล้ง 
มีน้ าเพ่ือการเกษตร
อย่างพอเพียง

ทต.เวียงชัย



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

อ าเภอเชียงของ
8 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน (ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย) ปากล าน้ าดุก 
บ้านโจ้โก้ ม.10 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(สถานีเชียงของ 01)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 23,900 ม.

182,943,200 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.เวียง

259     



260     

แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

9 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน (ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย) ปากล าน้ าดุก 
บ้านโจ้โก้ ม.10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
(สถานีเชียงของ 02)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 25,900 ม.

429,361,600 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.เวียง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

10 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน (ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย) ปากล าน้ าดุก 
บ้านโจ้โก้ ม.10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
(สถานีเชียงของ 03)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 14,930 ม.

92,478,300 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.เวียง

261     



262     

แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

11 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) ท่าน้ า
ก่ิวซ่านวังซาง ม.6 บ้านทุ่งอ่าง 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(สถานีเชียงของ 04)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 9,410 ม.

92,478,300 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.สถาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

12 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) ท่าน้ า
ก่ิวซ่านวังซาง ม.6 บ้านทุ่งอ่าง 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(สถานีเชียงของ 05)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 30,330 ม.

245,474,400 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.สถาน

263     



264     

แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

13 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน (ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย) ม.7 บ้านห้วยเย็น
 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(สถานีเชียงของ 06)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 18,100 ม.

218,225,100 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

อบต.ริมโขง



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

14 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) 
ปากล าห้วยช้างนอน ม .8 
บ้านหาดทรายทอง ต .ริมโขง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(สถานีเชียงของ 07)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 18,180 ม.

145,609,200 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

อบต.ริมโขง

265     



266     

แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

15 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) 
ท่าน้ าก่ิวซ่านวังซาง ม .6 
บ้านทุ่งอ่าง ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
(สถานีเชียงของ 08)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 29,400 ม.

206,734,900 - - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.สถาน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

16 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน (ตามบัญชี
นวัตกรรมไทย) ม.16 บ้านปากอิง
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย (สถานีเชียงของ 09)

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 16,660 ม.

 - 120,042,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.ศรีดอนชัย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

17 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) ม.16 
บ้านปากอิง ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 35,070 ม.

- - 303,192,700 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.ศรีดอนชัย



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

18 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) 
วังน้ าลึกก่ิวส้านวังซาง ม .16 
บ้านปากอิง ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 64,880 ม.

- - - 562,922,900 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.ศรีดอนชัย
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

19 ศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร และเพ่ือการท่องเท่ียว
ก่อสร้างและติดต้ังสถานีสูบน้ า
ด้วยระบบสูบส่งน้ าระยะไกล
แบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์แบบปรับ
ประสิทธิภาพ แบบก่ึงอัตโนมัติ
เม่ือจุดท างานเปล่ียนไป
(พร้อมระบบท่อส่งน้ าแรงดันสูง 
HDPE TWO LAYER HYBRID 
RECYCLE มาตรฐาน 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทย) 
วังน้ าลึกก่ิวส้านวังซาง ม .6 
บ้านทุ่งอ่าง ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

จ านวน 1 สถานี  
ระยะทาง 80,000 ม.

- - - - 1,136,990,100 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และเพ่ิอการเกษตร

ทต.สถาน

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
20 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน

ไฟฟ้า ม.2,ม.7,ม.8,ม.9,ม.10,
ม.11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ..เชียงราย

เพ่ือเป็นสถานีสูบน้ า
ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร

สถานีสูบน้ า จ านวน 6 
แห่ง

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนสถานีสูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟ้า
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีสถานีสูบน้ า
เพ่ือใช้ในการเกษตร

อบต.ดงมหาวัน



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

21 ขุดลอกร่องห้วยลึก ม .8 ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง เช่ือม ม .2 
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีน้ าไหลได้สะดวก
และมีน้ าใช้ในการเกษตร

พ้ืนท่ีขุดลอกเดิมกว้าง
เฉล่ีย 20.00 - 25.00 ม.
ยาว 4,750.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่
กว้างเฉล่ีย 25.00 ม. 
ยาว 4,750.00 ม. 
ขุดเพ่ิมลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
213,750.00 ลบ.ม.

7,754,100 7,754,100 7,754,100 7,754,100 7,754,100 ความยาวของ
คลองท่ีขุดลอกได้

ประชาชนได้มีน้ าใช้ใน
พ้ืนท่ีการเกษตร

อบต.ทุ่งก่อ/ 
ทต.เมืองชุม

22 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ า
แม่น้ ากก ต.ป่าซาง เช่ือม 
ทต.บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร

พ้ืนท่ีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 จ านวนสถานีสูบน้ า
และระบบส่งน้ า
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้ในการเกษตร

อบต.ป่าซาง/ 
อบต.ทุ่งก่อ/ 
อบต.ดงมหา

วัน/ทต.บ้านเหล่า

23 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ า
แม่น้ ากก ต าบลป่าซาง เช่ือม 
ทต.บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร

พ้ืนท่ีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 จ านวนสถานีสูบน้ า
และระบบส่งน้ า
ท่ีด าเนินการ
ก่อสร้าง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้ในการเกษตร

อบต.ดงมหาวัน/
 อบต.ทุ่งก่อ/ 
อบต.ป่าซาง/ 
ทต.บ้านเหล่า
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แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีจะขอประสาน

24 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ า
แม่น้ ากก ม.6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ 
เช่ือม ต.ป่าซาง ต.ดงมหาวัน 
ทต.บ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการเกษตร

พ้ืนท่ีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 สถานีสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์
จ านวน 1 แห่ง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้ในการเกษตร

ทต.บ้านเหล่า/ 
อบต.ทุ่งก่อ/ 
อบต.ป่าซาง/ 
อบต.ดงมหาวัน

อ าเภอแม่สรวย
25 ก่อสร้างคลองส่งน้ าฝายดินด า 

บ้านสันก้างปลา ม.7 ต.เจดีย์
หลวง เช่ือมบ้านศรีถ้อย ม .8 ต.
ศรีถ้อย เช่ือมบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม .7 
ต.แม่พริก
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ส าหรับใช้ในการเกษตร
การอุปโภค บริโภค

ขนาดปากรางกว้างเฉล่ีย
2.00 - 3.00 ม.
ลึก 1.20 - 1.50 ม. 
ผนังคอนกรีตหนา
0.15 ม. ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 6,700 ม.

9,752,200 9,752,200 9,752,200 9,752,200 9,752,200 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีน้ าใช้ในการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 
อย่างเพียงพอ

อบต.แม่พริก

อ าเภอเวียงป่าเป้า

26 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
แม่น้ าลาวแบบกล่องลวดตาข่าย 
ชุมชนสันติสุข ม.11 ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ าลาว

ขนาดความกว้าง 4.50 ม.
ยาว 300.00 ม.
สูง 4.00 ม.

5,397,000  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

น้ าไม่ไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนและพ้ืนท่ี
การเกษตรของ
ประชาชน

ทต.
แม่ขะจาน

27 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
แม่น้ าลาวแบบกล่องลวดตาข่าย 
ชุมชนแม่ขะจาน 2 ม.1 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ าลาว

ขนาดความกว้าง 4.50 ม.
ยาว 300.00 ม.
สูง 4.00 ม.

5,334,000  -  -  -  - จ านวนครัวเรือน
ท่ีได้รับประโยชน์

น้ าไม่ไหลเข้าท่วม
บ้านเรือนและพ้ืนท่ี
การเกษตรของ
ประชาชน

ทต.
แม่ขะจาน

รวม  27 โครงการ  -  - 2,291,049,300 811,048,300 965,699,000 1,225,429,200 1,792,996,400  -  -



แบบ ผ. 02/2

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเชียงของ
1 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

(อาคารสองแผ่นดิน) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ม .1 ท่าเรือบ๊ัค 
บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ

ตามแบบและประมาณ
การองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

6,500,000 - - - - จ านวนอาคาร
ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง

มีอาคารสถานท่ีในการให้บริการ
สาธารณะ

ทต.เวียง

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์เคร่ืองจักรกล 
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประจ าอ าเภอเชียงของ 
ม.6 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการสาธารณะ

ตามแบบและประมาณ
การองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

8,500,000 - - - - จ านวนอาคาร
ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง

มีอาคารสถานท่ีในการให้บริการ
สาธารณะ

ทต.คร่ึง

รวม 2 โครงการ  -  - 15,000,000 - - - -  -  -

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 
 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ผ.03
24 218,374,400 7 22,501,500 1 37,500 - - - - 32 240,913,400

รวมท้ังส้ิน 24 218,374,400 7 22,501,500 1 37,500 - - - - 32 240,913,400

บัญชีสรุปโครงกำรครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดประชาสัมพันธ์ส าหรับติดต้ังในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2 ประกอบด้วย
1.เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
2.ไมค์ประกาศ จ านวน 2 ตัว
3.สายไมค์ xlr เมีย  5 เมตร จ านวน 1 เส้น
4.ตู้ล าโพงสีด ามีLine ขนาด 180 วัตต์
5.ตู้ RACK พร้อมล้อ ขนาด 8 ยู
6.ปล๊ักไฟมีกราวด์ จ านวน 1 อัน
7.สายครอปวาย 200 เมตร ทองแดงแท้ จ านวน 2 ม้วน
8.ค่าติดต้ังระบบและเซตเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน

99,900 - - - - ส านักปลัด อบจ.

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อ าเภอเทิง,อ าเภอพาน
,อ าเภอป่าแดด) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสาก่ิงเด่ียว (SA30W6-X1)
ประกอบด้วย
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
- เสาก่ิงเด่ียวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 ม. 
จ านวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 ม. จ านวน 1 ต้น
จ านวน 142 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท

9,940,000 - - - - ส านักช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อ าเภอแม่สาย,อ าเภอ
แม่จัน,อ าเภอเชียงของ) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสาก่ิงเด่ียว (SA30W6-X1)
ประกอบด้วย
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
- เสาก่ิงเด่ียวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 ม. 
จ านวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 ม. จ านวน 1 ต้น
จ านวน 127 ชุดๆ  ละ 70,000 บาท

8,890,000 - - - - ส านักช่าง

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อ าเภอเมืองเชียงราย ,
อ าเภอเวียงป่าเป้า,อ าเภอแม่สรวย,อ าเภอแม่ลาว) 
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)
1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสาก่ิงเด่ียว (SA30W6-X1)
ประกอบด้วย
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
- เสาก่ิงเด่ียวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 ม. 
จ านวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 ม. จ านวน 1 ต้น
จ านวน 142 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท

9,940,000 - - - - ส านักช่าง



แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อ าเภอเวียงชัย,อ าเภอ
พญาเม็งราย,อ าเภอขุนตาล,อ าเภอเวียงแก่น, อ าเภอดอยหลวง,
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสาก่ิงเด่ียว (SA30W6-X1)
ประกอบด้วย
- โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
- เสาก่ิงเด่ียวแบบ Mid - Hinged Column ความสูง 6 ม. 
จ านวน 1 ต้น
- พุกเหล็ก ความยาว 1.5 ม. จ านวน 1 ต้น
จ านวน 142 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท

9,940,000 - - - - ส านักช่าง

ครุภัณฑ์การศึกษา
6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 1.หุ่นยนต์เสริมสร้างการเรียนรู้กลางแจ้ง

ท าจากไฟเบอร์กลาส ประเภท ไดโนเสาร์ 
Tyrannosaurus Rex ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ม. 
จ านวน 1 ชุด ราคา 950,000 บาท
2.หุ่นยนต์เสริมสร้างการเรียนรู้กลางแจ้ง ท าจากไฟเบอร์กลาส 
ประเภท แมลงเต่าทอง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
จ านวน 1 ชุด ราคา 170,000 บาท

1,120,000 - - - - โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง
7 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
รถเข็นส าหรับให้บริการประชาชนสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ชนิดสองมือ สองล้อรุ่นหนา ล้อแกน ความสูง 150 ซม. 
กว้าง 60 ซม. ยาว 60 ซม. จ านวน 3 คัน ๆ ละ 1,900 บาท

5,700 - - - - ส านักปลัด อบจ.
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แบบ ผ. 03

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบบรรทุกน้ า จ านวน 3 คัน ๆ ละ 2,633,000 บาท

5,266,000 2,633,000 - - - ส านักช่าง

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000 ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบกระบะเทท้ายจ านวน 6 คัน ๆ ละ 2,125,000 บาท

8,500,000 4,250,000 - - - ส านักช่าง

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบริการซ่อมอเนกประสงค์ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง จ านวน 2 คัน ๆ ละ 1,600,000 บาท

3,200,000 - - - - ส านักช่าง

11 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 45 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท

112,500,000 - - - - กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า จ านวน 2 คัน ๆ ละ 

7,500,000 บาท
7,500,000 7,500,000 - - - ส านักช่าง

13 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทือน ขนาด 10 ตัน 
จ านวน 2 คัน ๆ ละ 3,230,000 บาท

3,230,000 3,230,000 - - - ส านักช่าง

14 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักล้อยาง ขนาด 150 แรงม้า  จ านวน 1 คัน 4,740,000 - - - - ส านักช่าง
15 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบรรทุกหัวลาก ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า

เกียร์แบบก่ึงอัตโนมัติ พร้อมหางเทรลเลอร์แบบชานต่ า 3 เพลา 
ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จ านวน 1 คัน

6,500,000 - - - - ส านักช่าง

16 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถยนต์บรรทุกตีเส้นจราจร เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ 
ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ติดต้ังกระบะ
และหลังคา พร้อมเคร่ืองตีเส้นเทอร์โมพลาสติกแบบใช้ระบบ
ไฮดรอลิก (แบบกวนอัตโนมัติ) จ านวน 1 คัน

3,000,000 - - - - ส านักช่าง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
17 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,621,000 3,621,000 - - - ส านักช่าง

18 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
จ านวน 1 ระบบ

8,990,000 - - - - กองสาธารณสุข

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ) ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ประกอบด้วย 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ จ านวน 77 ตัว ๆ ละ 
22,000 บาท เป็นเงิน 1,694,000 บาท
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 
16,000 บาท เป็นเงิน 128,000 บาท
3.อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 57,000 บาท
4.อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 32 ช่อง จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 120,000 บาท 
เป็นเงิน 360,000 บาท
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 14 เคร่ือง ๆ ละ 8,300 บาท 
เป็นเงิน 116,200 บาท
โดยต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
6.ค่าติดต้ังและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น 
สายส่ือสัญญาณต่าง ๆ หรือ เสาติดต้ังกล้อง เป็นต้น
เป็นเงิน 1,265,800 บาท
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19 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการจังหวัด /ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด

8,250,700 - - - - กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์การเกษตร
20 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 

ขนาด 85 แรงม้า จ านวน 3 คัน ๆ ละ 1,230,000 บาท
2,460,000 1,230,000 - - - ส านักช่าง

ครุภัณฑ์โรงงาน
21 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไมยราบยักษ์ ด้วยการแปรรูป

เป็นถ่านอัดแท่ง ประกอบด้วย
1.เคร่ืองบดถ่าน จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 69,000 บาท 
2.เคร่ืองอัดถ่านแท่ง จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 45,000 บาท

456,000 - - - - กองสวัสดิการสังคม

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
22 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว
เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 18 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท

171,000 - - - - ส านักช่าง

ครุภัณฑ์การแพทย์
23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข จ านวน 1 เตียง 16,600 - - - - กองสาธารณสุข
24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นชนิดน่ัง จ านวน 5 คัน ๆ ละ 7,500 บาท 37,500 37,500 37,500 - - กองสาธารณสุข
รวม 24 โครงการ 218,374,400 22,501,500 37,500 - -
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ , ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1.๑ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติ 
  1.๒ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  1.๓ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  1.๔ เพ่ือน าผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งต่อไป  

 2. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตามการด าเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕63 จ านวน ๑๘ อ าเภอ 
  2.๒ ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 3. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน ๒๕63)  

 4. วิธีการด าเนินงาน 
  4.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  4.๒ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
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  4.๓ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การสังเกตการณ์ 
และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
น ามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) 
  4.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พร้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
  4.๕ จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
  4.๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  5.๑ ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  5.๒ ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  5.๓ ทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 6. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ได้ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
  6.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 
  6.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 
  6.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยติดตามและประเมินผลระหว่าง
การด าเนินงานโครงการ และ/หรือหลังด าเนินการเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   (๑) ศึกษาและท าความเข้าใจกับแผนงาน/โครงการ ที่จะติดตามและประเมิน 
อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผล 
         (๒) วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะ
ติดตามและประเมินผล ก าหนดโจทย์ ค าถาม ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
         (๓) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับโจทย์และ
วัตถุประสงค์ของการประเมินว่าต้องการประเมินเรื่องใดบ้างโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และ
สังเกตการณ ์
         (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง 
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         (๕) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 
         (๖) การรายงานติดตามและประเมินผลโดยจัดท ารูปเล่มแจ้งส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง        
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือกโครงการที่มีการเบิกจ่ายในระบบ  E-plan  
เพ่ือด าเนินการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ และมีโครงการที่ออกตรวจ
ติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง 
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งหมดจ านวน 51 โครงการ  
(รวมเงินอุดหนุน) ดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งฯ     จ านวน       13    โครงการ     
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    จ านวน       24    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข  จ านวน       5    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันฯ    จ านวน       2    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ    จ านวน       2    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองฯ    จ านวน       5    โครงการ 
  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) 
  6.๔ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  6.๕ จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 

 7. การวิเคราะห์และประเมินผล 
  7.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 
2565) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 เทียบกับ
จ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ 
  7.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 เทียบกับจ านวน
งบประมาณท่ีน าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลค่าร้อยละ ข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์        
ค่าร้อยละ ดังนี้ 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  ๐๑ - ๒๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยยังต้องปรับปรุง 
  ๒๑ - ๔๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้พอใช้ 
  ๔๑ - ๖๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ปานกลาง 
  ๖๑ - ๘๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดี 
  ๘๑ - ๑๐๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดีมาก 
  7.๓ การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)   

7.๔ ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา 
รายยุทธศาสตร์ และประเมินความพึงพอใจรายโครงการ น าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ  ข้อ 7.๔ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์  ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อ
ค าถาม ดังนี้ คือ  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 

  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์  
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการฯ
ได้ลงพ้ืนที่ออกตรวจติดตามประเมินผลและได้มีการทอดแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ โดยมีการสุ่มเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 100 ราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 53 53.0 
หญิง 47 47.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.0 เพศหญิง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.0 
21 - 3๐ ป ี 14 14.0 
31 - 4๐ ป ี 23 23.0 
4๑ - 5๐ ป ี 17 17.0 
5๑ - 6๐ ป ี 32 32.0 

มากกว่า 60 ปี 13 13.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 32 รายคิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมา อายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.0 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 
17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 11 11.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 16 16.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 18 18.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 11 11.0 
ระดับปริญญาตรี 37 37.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 4 4.0 
อ่ืน ๆ (ไม่ได้เรียน) 3 3.0 

รวม 100 100 
  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 37 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 18ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0  
และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0  ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 7 7.0 
ข้าราชการ 12 12.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 18 18.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 16.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 8 8.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 8.0 
บริษัทเอกชน 9 9.0 
เกษตรกร 14 14.0 
รับจ้างทั่วไป 8 8.0 

รวม 100 100 
  จากตารางท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 18 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 18.0 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ  
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 17 17.0 
อ าเภอแม่จัน 10 10.0 
อ าเภอแม่สาย 9 9.0 
อ าเภอเชียงแสน 2 2.0 
อ าเภอเชียงของ 1 1.0 
อ าเภอเทิง 3 3.0 
อ าเภอพาน 9 9.0 
อ าเภอป่าแดด 1 1.0 



 
287 
 

อ าเภอแม่สรวย 8 8.0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 6 6.0 
อ าเภอเวียงชัย 6 6.0 
อ าเภอแม่ลาว 11 11.0 
อ าเภอขุนตาล 6 6.0 
อ าเภอพญาเม็งราย 2 2.0 
อ าเภอเวียงแก่น 2 2.0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 1.0 
อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 
อ่ืน ๆ 3 3.0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมา อ าเภอแม่ลาว จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 และ
อ าเภอแม่จัน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒ แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
 

86 
(86.0) 

14 
(14.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการ
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร 

83 
(83.0) 

16 
(16.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม
จราจร 

69 
(69.0) 

30 
(30.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.0 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน รองลงมา 
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 83.0 และพัฒนา
งานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร คิดเป็นร้อยละ 69.0  

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

65 
(65.0) 

35 
(35.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

73 
(73.0) 

27 
(27.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

83 
(83.0) 

17 
(17.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

84 
(84.0) 

16 
(16.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

72 
(72.0) 

25 
(25.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

67 
(67.0) 

33 
(33.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

91 
(91.0) 

8 
(8.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

75 
(75.0) 

25 
(25.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 95 
(95.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่า 
ของงบประมาณ จ านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.0 รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการ จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.0 และการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.0
ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.65 0.47 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.73 0.44 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

4.83 0.37 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.84 0.36 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

4.69 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.67 0.47 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการ 

4.90 0.33 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.75 0.43 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.95 0.21 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.95 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 100 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 53 53.0 
หญิง 47 47.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.0 เพศหญิง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 6 6.0 
21 - 3๐ ป ี 15 15.0 
31 - 4๐ ป ี 23 23.0 
4๑ - 5๐ ป ี 19 19.0 
5๑ - 6๐ ป ี 27 27.0 

มากกว่า 60 ปี 10 10.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 27 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 27.0 รองลงมา อายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.0 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 4 4.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 17 17.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับปริญญาตรี 30 30.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 21 21.0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 30 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 11 11 
ข้าราชการ 12 12 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 13 13 
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ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 16 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4 4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 5 
บริษัทเอกชน 11 11 
เกษตรกร 12 12 
รับจ้างทั่วไป 11 11 
อ่ืน ๆ 5 5 

รวม 100 100 
  จากตารางท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0  และอาชีพ
ข้าราชการ, เกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 12 12.0 
อ าเภอแม่จัน 5 5.0 
อ าเภอแม่สาย 6 6.0 
อ าเภอเชียงแสน 7 7.0 
อ าเภอเชียงของ 2 2.0 
อ าเภอเทิง 4 4.0 
อ าเภอพาน 10 10.0 
อ าเภอป่าแดด 3 3.0 
อ าเภอแม่สรวย 4 4.0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 6 6.0 
อ าเภอเวียงชัย 4 4.0 
อ าเภอแม่ลาว 3 3.0 
อ าเภอขุนตาล 6 60 
อ าเภอพญาเม็งราย 5 5.0 
อ าเภอเวียงแก่น 7 7.0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 8 8.0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 4.0 
อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 
อ่ืน ๆ 1 1 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 
และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๒ แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

44 
(44.0) 

44 
(44.0) 

11 
(11) 

1 
(1) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการตลาด 
เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์  ท้องถิ่นให้ ได้
มาตรฐานสากล 

29 
(29.0) 

57 
(57.0) 

13 
(13) 

1 
(1) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

30 
(30.0) 

53 
(53.0) 

15 
(15.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

37 
(37.0) 

53 
(53.0) 

9 
(9.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 44 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 44.0 รองลงมา ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จ านวน  
37 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.0 และส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน  
จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0  

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

34 
34.0) 

55 
(55.0) 

11 
(11) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

30 
(30.0) 

52 
(52.0) 

17 
(17.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

33 
(33.0) 

48 
(48.0) 

17 
(17.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

34 
(34.0) 

47 
(47.0) 

17 
(17.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

29 
(29.0) 

45 
(45.0) 

26 
(26.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

33 
(33.0) 

45 
(45.0) 

18 
(18.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 
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7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

26 
(26.0) 

57 
(57.0) 

16 
(16.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

27 
(27.0) 

58 
(58.0) 

13 
(13.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 38 
(38.0) 

50 
(50.0) 

11 
(11.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความคุ้มค่า 
ของงบประมาณ จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม, การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 
จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.0 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม, การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง  จ านวน 33 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 33.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.23 0.63 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.11 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.11 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.13 0.76 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.03 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.06 0.85 มีความพึงพอใจมาก 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.08 0.67 มีความพึงพอใจมาก 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.10 0.68 มีความพึงพอใจมาก 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.25 0.68 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.25 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 
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หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ                                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 49 49.0 
หญิง 51 51.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 
51.0 เพศชาย 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.0 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 11 11.0 
21 - 3๐ ป ี 20 20.0 
31 - 4๐ ป ี 20 20.0 
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4๑ - 5๐ ป ี 23 23.0 
5๑ - 6๐ ป ี 18 18.0 

มากกว่า 60 ปี 8 8.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 5๐ ปี จ านวน 23 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 23.0 รองลงมา อายุ 21 - 3๐ ปี, อายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ    
อายุ 5๑ - 6๐ ปี  จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 12 12.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 8 8.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 24 24.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 11 11.0 
ระดับปริญญาตรี 39 39.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 6 6.0 
อ่ืน ๆ 1 1.0 

รวม 100 100 
  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 2 2 
ข้าราชการ 7 7 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 21 21 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 15 15 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4 4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 8 
บริษัทเอกชน 9 9 
เกษตรกร 16 16 
รับจ้างทั่วไป 7 7 
อ่ืน ๆ 11 11 

รวม 100 100 
  จากตารางท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 21 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลงมา อาชีพเกษตรกร จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 16 16.0 
อ าเภอแม่จัน 6 6.0 
อ าเภอแม่สาย 4 4.0 
อ าเภอเชียงแสน 9 9.0 
อ าเภอเชียงของ 3 3.0 
อ าเภอเทิง 7 7.0 
อ าเภอพาน 5 5.0 
อ าเภอป่าแดด 6 6.0 
อ าเภอแม่สรวย 3 3.0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 
อ าเภอเวียงชัย 4 4.0 
อ าเภอแม่ลาว 5 5.0 
อ าเภอขุนตาล 2 2.0 
อ าเภอพญาเม็งราย 3 3.0 
อ าเภอเวียงแก่น 6 6.0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 4 4.0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 2.0 
อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 
อ่ืน ๆ 8 8.0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 รองลงมา อ าเภอเชียงแสน จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ
อ่ืน ๆ จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 

ประเด็น/หัวข้อ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อย
ละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 

31 
(31.0) 

63 
(63.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 32 
(32.0) 

55 
(55.0) 

13 
(13) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่น 

37 
(37.0) 

57 
(57.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การบริการสาธารณสุข 

46 
(46.0) 

51 
(51.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 
46.0 รองลงมา ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.0 
และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อย
ละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

46 
(46.0) 

48 
(48.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

44 
(44.0) 

43 
(43.0) 

13 
(13.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

24 
(24.0) 

52 
(52.0) 

23 
(23.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

26 
(26.0) 

58 
(58.0) 

14 
(14.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

14 
(14.0) 

56 
(56.0) 

27 
(27.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

39 
(39.0) 

53 
(53.0) 

8 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

38 
(38.0) 

56 
(56.0) 

5 
(5.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

44 
(44.0) 

47 
(47.0) 

8 
(8.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 47 
(47.0) 

46 
(46.0) 

4 
(4.0) 

1 
(1.0) 

2 
(2.0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่า 
ของงบประมาณ จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.0 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  จ านวน  
44 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.0 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.40 0.60 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.31 0.69 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

3.99 0.71 มีความพึงพอใจมาก 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.08 0.69 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

3.80 0.73 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.31 0.46 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.31 0.54 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.34 0.42 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.35 0.78 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมา ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
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  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ  
อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 49 49.0 
หญิง 51 51.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 51 ราย        
คิดเป็นร้อยละ 51.0 และเพศชาย จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.0 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 35 35.0 
21 - 3๐ ป ี 11 11.0 
31 - 4๐ ป ี 14 14.0 
4๑ - 5๐ ป ี 15 15.0 
5๑ - 6๐ ป ี 18 18.0 

มากกว่า 60 ปี 7 7.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 35 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา อายุ 5๑ - 60 ปี จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0 และอายุ 41 - 5๐ ปี 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 7 7.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 5 5.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 46 46.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 10.0 
ระดับปริญญาตรี 24 24.0 



 
300 

ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 6 6.0 
อ่ืน ๆ 2 2.0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า  
จ านวน 46 รายคิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 
และระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามประเภทบุคคล/อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 3.0 
ข้าราชการ 5 5.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 10 10.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 14 14.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 1.0 
บริษัทเอกชน 9 9.0 
เกษตรกร 12 12.0 
รับจ้างทั่วไป 8 8.0 
อ่ืน ๆ (นักเรียน/นักศึกษา) 34 34.0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 34 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 27 27.0 
อ าเภอแม่จัน 4 4.0 
อ าเภอแม่สาย 7 7.0 
อ าเภอเชียงแสน 8 8.0 
อ าเภอเชียงของ 1 1.0 
อ าเภอเทิง 5 5.0 
อ าเภอพาน 7 7.0 
อ าเภอป่าแดด 3 3.0 
อ าเภอแม่สรวย 3 3.0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 3 3.0 
อ าเภอเวียงชัย 5 5.0 
อ าเภอแม่ลาว 4 4.0 
อ าเภอขุนตาล 4 4.0 
อ าเภอพญาเม็งราย 6 6.0 
อ าเภอเวียงแก่น 1 1.0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 4 4.0 
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อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 2.0 
อ าเภอดอยหลวง 5 5.0 
อ่ืน ๆ 1 1.0 

รวม 100 100 
จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย 

จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา อ าเภอเชียงแสน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ
อ าเภอแม่สาย จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒ แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

39 
(39.0) 

58 
(58.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 33 
(33.0) 

58 
(58.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

26 
(26.0) 

56 
(56.0) 

16 
(16.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

28 
(28.0) 

62 
(62.0) 

10 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ข 
องโครงการ รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ านวน 39 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.0 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

36 
(36.0) 

59 
(59.0) 

5  
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

32 
(32.0) 

62 
(62.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

25 
(25.0) 

36 
(36.0) 

36 
(36.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

30 
(30.0) 

56 
(56.0) 

14 
(14.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

24 
(24.0) 

52 
(52.0) 

24 
(24.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

61 
(61.0) 

33 
(33.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

32 
(32.0) 

65 
(65.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

42 
(42.0) 

53 
(53.0) 

4 
(4.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 39 
(39.0) 

57 
(57.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา  
มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.0 และความคุ้มค่า
ของงบประมาณ จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.31 0.56 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.26 0.56 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3.83 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.16 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.00 0.69 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.55 0.60 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.29 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.36 0.61 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.35 0.55 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.55 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รองลงมา มีการ
รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และความคุ้มค่าของงบประมาณ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามล าดับ 
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หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่ งยืน และการมีส่วนร่วม 
ต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 55 55.0 
หญิง 45 45.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 55 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 55.0 เพศหญิง 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.0 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 12 12.0 
21 - 3๐ ป ี 16 16.0 
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31 - 4๐ ป ี 12 12.0 
4๑ - 5๐ ป ี 32 32.0 
5๑ - 6๐ ป ี 20 20.0 

มากกว่า 60 ปี 8 8.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 5๐ ปี จ านวน 32 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 32.0 รองลงมา อายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และอายุ 21 - 3๐ ปีจ านวน 
16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0  ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 11 11.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 9 9.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 29 29.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 12 12.0 
ระดับปริญญาตรี 34 34.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 5 5.0 

รวม 100 100 
  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 34 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.0 และ
ระดับระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 8 8.0 
ข้าราชการ 6 6.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 14 14.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 16.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 3.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 12.0 
บริษัทเอกชน 10 10.0 
เกษตรกร 14 14.0 
รับจ้างทั่วไป 7 7.0 
อ่ืน ๆ 10 10.0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 16 ราย
คิดเป็นร้อยละ 16.0 รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง, เกษตรกร จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 12 12.0 
อ าเภอแม่จัน 5 5.0 
อ าเภอแม่สาย 9 9.0 
อ าเภอเชียงแสน 7 7.0 
อ าเภอเชียงของ 6 6.0 
อ าเภอเทิง 5 5.0 
อ าเภอพาน 6 6.0 
อ าเภอป่าแดด 6 6.0 
อ าเภอแม่สรวย 3 3.0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 
อ าเภอเวียงชัย 2 2.0 
อ าเภอแม่ลาว 6 6.0 
อ าเภอขุนตาล 4 4.0 
อ าเภอพญาเม็งราย 4 4.0 
อ าเภอเวียงแก่น 4 4.0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 6.0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 4.0 
อ าเภอดอยหลวง 5 5.0 
อ่ืน ๆ  2 2.0 

รวม 100 100 
จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 

12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมา อ าเภอแม่สาย จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอ าเภอเชียงแสน 
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒ แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

52 
(52.0) 

45 
(45.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ 

48 
(48.0) 

48 
(48.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทน 

38 
(38.0) 

54 
(54.0) 

6 
(6.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 
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  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
รองลงมา ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 
48.0 และส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 38.0 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

54 
(54.0) 

45 
(45.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

52 
(52.0) 

44 
(44.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

56 
(56.0) 

35 
(35.0) 

8 
(8.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

44 
(44.0) 

49 
(49.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

43 
(43.0) 

48 
(48.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

54 
(54.0) 

45 
(45.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

61 
(61.0) 

36 
(36.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

47 
(47.0) 

53 
(53.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 72 
(72.0) 

28 
(28.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่า
ของงบประมาณ จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.0 และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.53 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.48 0.57 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.46 0.68 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.37 0.61 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.34 0.63 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.53 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.58 0.55 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.47 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.72 0.45 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.72 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม, การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 50.0 
หญิง 50 50.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย,หญิง 50 ราย  
คิดเป็น ร้อยละ 50.0  
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 5 5.0 
21 - 3๐ ป ี 16 16.0 
31 - 4๐ ป ี 28 28.0 
4๑ - 5๐ ป ี 25 25.0 
5๑ - 6๐ ป ี 17 17.0 

มากกว่า 60 ปี 9 9.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 28 รายคิดเป็น
ร้อยละ 28.0 รองลงมา อายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุ 51 - 6๐ ปี จ านวน 
17 รายคิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 11 11.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับปริญญาตรี 39 39.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 10 10.0 

รวม 100 100 



 
309 
 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 ราย
คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0  
ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 5 5.0 
ข้าราชการ 16 16.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 24 24.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 13.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 1.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 6.0 
บริษัทเอกชน 9 9.0 
เกษตรกร 15 15.0 
รับจ้างทั่วไป 6 6.0 
อ่ืน ๆ 5 5.0 

รวม 100 100 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 24 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 24.0 รองลงมา ข้าราชการ จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอาชีพเกษตรกร  
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดับ  
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 21 21.0 
อ าเภอแม่จัน 3 3.0 
อ าเภอแม่สาย 5 5.0 
อ าเภอเชียงแสน 4 4.0 
อ าเภอเชียงของ 3 3.0 
อ าเภอเทิง 4 4.0 
อ าเภอพาน 10 10.0 
อ าเภอป่าแดด 2 2.0 
อ าเภอแม่สรวย 4 4.0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 6 6.0 
อ าเภอเวียงชัย 5 5.0 
อ าเภอแม่ลาว 6 6.0 
อ าเภอขุนตาล 3 3.0 
อ าเภอพญาเม็งราย 7 7.0 
อ าเภอเวียงแก่น 3 3.0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 5 5.0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 5.0 
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อ าเภอดอยหลวง 3 3.0 
อ่ืน ๆ  1 1.0 

รวม                100 100 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
อ าเภอพญาเม็งราย จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 

55 
(55.0) 

41 
(41.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

54 
(54.0) 

43 
(43.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน 

63 
(63.0) 

36 
(36.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

48 
(48.0) 

46 
(46.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 59 
(59.0) 

39 
(39.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.0 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน รองลงมา 
ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 59.0 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  คิดเป็น
ร้อยละ 55.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

62 
(62.0) 

37 
(37.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

53 
(53.0) 

43 
(43.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

51 
(51.0) 

47 
(47.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

46 
(46.0) 

52 
(52.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

50 
(50.0) 

46 
(46.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

59 
(59.0) 

36 
(36.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

58 
(58.0) 

41 
(41.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

57 
(57.0) 

43 
(43.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 67 
(67.0) 

32 
(32.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความคุ้มค่า 
ของงบประมาณจ านวน  67 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.0 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.61 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.49 0.57 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.49 0.54 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.44 0.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.46 0.57 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6.  การประชาสัม พันธ์ โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.54 0.59 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.57 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.57 0.49 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.66 0.49 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.66 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงราย
ด าเนินการ, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 

  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 391 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 335 โครงการ  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือออก
ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และและฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 79 โครงการ 
น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 60 โครงการ และออกตรวจติดตามโครงการ จ านวน 4 โครงการ มีดังนี้ 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง 
1.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
งบประมาณ  :  6,500,000 บาท 
ปริมาณงาน  :  ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 39.00 เมตร สูง 13.50 เมตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 ถวายเพื่อเป็นความจงรักษ์ภักดิ์ดีแด่องค์ราชาของปวงชนชาวไทย 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส  
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 3 33.3 
หญิง 6 66.7 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.7 เพศชาย 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 - 30 ป ี 2 22.2 
31 - 40 ป ี 1 11.1 
41 - 51 ป ี 3 33.3 
51 - 60 ป ี 2 22.2 

มากกว่า 60 ปี 1 11.1 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 51 ปี จ านวน 3 รายคิดเป็น
ร้อยละ 33.3 รองลงมา อายุ 21 - 30 ปี และ 51 - 60 ปี  จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุ
31 - 40 ปี และมากกว่า 60 ปี จ านวนละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 2 22.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 3 33.3 
ระดับปริญญาตรี 2 22.2 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 22.2 

รวม 9 100.0 
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  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 
จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ระดับประถมศึกษา,ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 
จ านวนละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2  
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 4 44.4 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 11.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 11.1 
บริษัทเอกชน 1 11.1 
เกษตรกร 2 22.2 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
44.4 รองลงมาอาชีพรเกษตรกรจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง,ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว,บริษัทเอกชน จ านวนละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 4 44.4. 
อ าเภอแม่จัน 1 11.1 
อ าเภอพาน 2 22..2 
อ าเภอเวียงชัย 1 11.1 
อ าเภอแม่ลาว 1 11.1 

รวม 9 100.0 
  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอ าเภอแม่จัน ,
อ าเภอเวียงชัย,อ าเภอแม่ลาว จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  

ตอนที่ ๒ แสดงร้อยละความความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของของประชาชน 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2 
(22.2) 

6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

3 
(33. 3) 

6 
(66.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4 
(44.4) 

4 
(44.4) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

2 
(22.2) 

6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 3 
(33.3) 

4 
(44.4) 

2 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ,มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะจ านวนละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ,ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน
จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3   

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของของประชาชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.11 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.33 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.33 0.70 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.11 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.11 0.78 มีความพึงพอใจมาก 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ,มีการรายงานผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะรองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ,  ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม,ความคุ้มคา่ของงบประมาณท่ีด าเนินงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  
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หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ 
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
 

รูปภาพประกอบ 
 

     
 
 
 
 
 
  

 
        
 

หน้า 

๒๒ 
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2.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.8  
ต.จอมหมอกแก้ว - ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ข้อบัญญัติฯ ล าดับที่ 02 หน้า 193/207) 
งบประมาณ  :  1,000,000 บาท 
ปริมาณงาน  :  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว-ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ านวน 9 ราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 4 44.4 
หญิง 5 55.6 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55.6 เพศชาย 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 - 30 ป ี 1 11.1 
31 - 40 ป ี 2 22.2 
41 - 51 ป ี 4 44.4 
51 - 60 ป ี 1 11.1 

มากกว่า 60 ปี 1 11.1 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 51 ปี จ านวน 4 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 44.4 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุ 21 - 30 ปี, 51 - 60 ปี, 
มากกว่า 60 ปี จ านวนละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 1 11.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 11.1 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 1 11.1 
ระดับปริญญาตรี 4 44.4 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 22.2 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าจ านวนละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2  
และระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า,ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่าจ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 5 55.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 11.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 22.2 
เกษตรกร 1 11.1 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการจ านวน 5 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 55.6 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ,เกษตรกร 
จ านวนละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดับ  
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 55.6 
อ าเภอแม่จัน 1 11.1 
อ าเภอพาน 1 11.1 
อ าเภอแม่ลาว 2 22.2 

รวม 9 100.0 
  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอ าเภอแม่จัน ,
อ าเภอเวียงชัย,อ าเภอแม่ลาว จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  
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ตอนที่ ๒  แสดงร้อยละความความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2 
(22.2) 

6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

3 
(33.3) 

6 
(66.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4 
(44.4) 

4 
(44.4) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

2 
(22.2) 

6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 3 
(33.3) 

4 
(44.4) 

2 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางท่ี 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ,มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะจ านวนละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ,ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน
จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.11 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.33 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.33 0.70 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.11 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.11 0.78 มีความพึงพอใจมาก 
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6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ,มีการรายงานผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะรองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง , ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม,ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ 
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

 
รูปภาพประกอบ 
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3.ชื่อโครงการ  :  ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ข้อบัญญัติฯ 
ล าดับที่ 31 หน้า 174/207) 
งบประมาณ  :  1,000,000 บาท 
ปริมาณงาน  :  ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร เป็นกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไมมี่ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8    
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ านวน 9 ราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
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ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 5 55.6 
หญิง 4 44.4 
รวม 9 100.0 

  จากตารางท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 5 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 55.6 เพศหญิง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 - 30 ป ี 2 22.2 
41 - 51 ป ี 3 33.3 
51 - 60 ป ี 3 33.3 

มากกว่า 60 ปี 1 11.1 
รวม 9 100.0 
จากตารางท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 51 ปี, อายุ 51 - 60 ปี จ านวน 

3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา อายุ 21 - 30 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุมากกว่า 
60  ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 2 22.2 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 2 22.2 
ระดับปริญญาตรี 3 33.3 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 22.2 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า,ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าจ านวนละ 2 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 22.2  
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 5 55.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 11.1 
บริษัทเอกชน 1 11.1 
เกษตรกร 1 11.1 
รับจ้างทั่วไป 1 11.1 

รวม 9 100.0 
จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 

55.6 รองลงมาอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง,บริษัทเอกชน,เกษตรกร,จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 5 55.6 
อ าเภอแม่ลาว 4 44.4 

รวม 9 100.0 
  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน  
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา อ าเภอแม่ลาว จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 

ตอนที่ ๒ แสดงร้อยละความความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4 
(44.4) 

5 
(55.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

7 
(77.8) 

2 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3 
(33.3) 

5 
(55.6) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

6 
(66.7) 

3 
(33.3) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 6 
(66.7) 

3 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4 
(44.4) 

4 
(44.4) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

3 
(33.3) 

6 
(66.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการ,ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม,การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.44 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.77 0.44 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.22 0.66 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.66 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.66 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.33 0.70 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.33 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่ อบจ.เชียงราย ด าเนินการ,ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
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รูปภาพประกอบ   
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4.ชื่อโครงการ  :  วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง - ม.5  
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (ข้อบัญญัติฯ ล าดับที่ 07 หน้า 165/207) 
งบประมาณ  :  500,000 บาท 
ปริมาณงาน  :  วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 135.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. 11 บ่อ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 แก้ไขปัญหาจากภัยน้ าท่วม 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี  
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย  จ านวน 9 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 66.7 
หญิง 3 33.3 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.7 เพศหญิง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31 - 40 ป ี 2 22.2 
41 - 51 ป ี 2 22.2 
51 - 60 ป ี 4 44.4 

มากกว่า 60 ปี 1 11.1 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 4 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 44.4 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี, 41 - 51 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2  
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1 11.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 3 33.3 
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ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 2 22.2 
ระดับปริญญาตรี 2 22.2 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 11.1 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 
จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า,ระดับปริญญาตรี จ านวน       
2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และระดับประถมศึกษา ,ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 1 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 11.1  
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1 11.1 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 3 33.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 11.1 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 11.1 
บริษัทเอกชน 1 11.1 
เกษตรกร 1 11.1 
รับจ้างทั่วไป 1 11.1 

รวม 9 100.0 
 จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 3 ราย   

คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา อาชีพข้าราชการ ,ประกอบธุรกิจส่วนตัว,พ่อบ้าน/แม่บ้าน,เกษตรกร,รับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 และข้าราชการการเมืองท้องถิ่น,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,อ่ืน ๆ จ านวน 
1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 3 33.3 
อ าเภอพาน 6 66.7 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพาน จ านวน 6 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  

ตอนที่ ๒ แสดงร้อยละความความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 .การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3 
(33.3) 

6 
(66.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4 
(44.4) 

5 
(55.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1 
(11.1) 

8 
(88.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

5 
(55.6) 

3 
(33.3) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4 
(44.4) 

5 
(55.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2 
(22.2) 

6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

3 
(33.3) 

6 
(66.7) 

      0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน ์
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงราย ด าเนินการ จ านวนละ 5  ราย คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง,ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 
44.4 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ,การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.33 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้อย่างถูกต้อง 

4.44 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.11 0.33 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.44 0.72 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.44 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.11 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.33 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ  
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.
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เชียงราย ด าเนินการ, ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม, การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

 
รูปภาพประกอบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 68 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวน 53 โครงการ และมีการออกตรวจติดตามโครงการ จ านวน 5 โครงการ มีดังนี้ 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  
1.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชด าริประจ าอ าเภอแม่สาย    
หมู่ที่ 3 เขต ทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ทต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
(ข้อบัญญัติ ล าดับที่ 01 หน้า 114/207) 
งบประมาณ  :  1,000,000 บาท 
ปริมาณงาน  :  อาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 4.50 เมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 - 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :   
 ควรมีการเพ่ิมห้องน้ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชด าริ ประจ าอ าเภอแม่สาย ม.3 เขต ทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จ านวน 7 ราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
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ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 3 42.9 
หญิง 4 57.1 
รวม 7 100.0 

จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 เพศชาย 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.9 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31 - 40 ป ี 3 42.9 
41 - 51 ป ี 1 14.3 
51 - 60 ป ี 2 28.6 

มากกว่า 60 ปี 1 14.3 
รวม 7 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 41 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 42.9 รองลงมา อายุ 51 - 60 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 และอายุ 41 - 50 ปี, อายุมากกว่า 
60 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 14.3 
ระดับปริญญาตรี 4 57.1 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 28.6 

รวม 7 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 และระดับ
มัธยมต้น/เทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 3 42.9 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 2 28.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 28.6 

รวม 7 100.0 
จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 

42.9 รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง, ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
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อ าเภอเมืองเชียงราย 3 42.9 
อ าเภอแม่สาย 1 14.3 
อ าเภอเวียงชัย 1 14.3 
อ าเภอแม่ลาว 1 14.3 
อ าเภอเวียงแก่น 1 14.3 

รวม 7 100.0 
  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน     
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา อ าเภอแม่สาย,อ าเภอเวียงชัย ,อ าเภอแม่ลาว,อ าเภอเวียงแก่น จ านวน       
1 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3  

ตอนที่ ๒ แสดงร้อยละความความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2 
(28.6) 

5 
(71.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4 
(57.1) 

3 
(42.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1 
(14.3) 

6 
(85.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

3 
(42.9) 

3 
(42.9) 

1 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 2 
(28.6) 

3 
(42.9) 

1 
(14.3) 

1 
(14.3) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2 
(28.6) 

4 
(57.1) 

1 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

2 
(28.6) 

4 
(57.1) 

1 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่ อบจ. เชียงราย ด าเนินการ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.9 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม, ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน, การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง , มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.28 0.48 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.57 0.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.14 0.37 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.28 0.75 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 3.85 1.06 มีความพึงพอใจมาก 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.14 0.69 มีความพึงพอใจมาก 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.14 0.69 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. 
เชียงราย ด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ,  
การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง, มีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
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รูปภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัด
เชียงราย รุ่นที่ ๒ 
งบประมาณ :  250,000 บาท 

๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
   ในปัจจุบันการบริหารจัดการ การพัฒนาประชาคมเมืองและชนบทได้ให้ความส าคัญต่อ  
ความต้องการของชุมชนตามหลักการ “Local Self Determination” ซึ่งตามหลักการนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้ 
เพราะองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรในระดับรากหญ้า และอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชน สามารถรับรู้ถึงปัญหา 
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามจะพบว่า ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดความพร้อมในการ  
เป็นผู้น าการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาสื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง 
ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมีความหลากหลายและต้องการแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม และการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ฯลฯ ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายที่มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น บุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยว และด้านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เกิดมุมมองและวิสัยทัศน์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนด
แนวทางในการพัฒนาชุมชน พัฒนาจังหวัดเชียงราย อีกทั้งการเปิดประชาคมอาเซียน ท าให้หลายประเทศ  
ในสมาชิกอาเซียน มีการเร่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในอาเซียนมากขึ้น ซึ่งการเปิดเสรีภาคทางการท่องเที่ยว น่าจะช่วย
สนับสนุนให้ธุรกิจให้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพ่ิมขึ้น อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นตามมา การเข้าสู่ AEC จึงเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น และยังท าให้มีรายได้มากขึ้นตามมา อีกทั้งการบริการที่เป็นมิตรของคนไทย  
การต้อนรับและให้บริการอย่างมีอัธยาศัย นับเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้สึก
ประทับใจ และเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไทยซ้ าอีกในอนาคต ส่งผลให้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรมยกระดับแรงงาน  
ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ ทักษะภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะ  
และทัศนคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ความสามารถด้านการแข่งขัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการโครงการ 
เพ่ิมประสิทธาภพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดปลูกฝังทัศนคติ  
ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร่วมกับชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัด
เชียงราย สมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงราย ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
  1.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พงศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  1.2 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (8) 
  1.3 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 (16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  

มีความรู้ความเข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิด และแนวทางในการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ที่ทันสมัยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีวิสัยทัศน์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างทันสมัย ถูกต้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

และด้านสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2563 ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 15 50.0 
หญิง 15 50.0 
รวม 30 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิง จ านวน 

30 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 - 30 ป ี 1 3.3 
31 - 4๐ ป ี 6 20.0 
4๑ - 5๐ ป ี 5 16.7 
5๑ - 6๐ ป ี 11 36.7 

มากกว่า 60 ปี 7 23.3 
รวม 30 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 36.7 รองลงมา อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3 และอายุ 31 - 4๐ ปี 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 5 16.7 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 3 10.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 6.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับปริญญาตรี 16 53.3 
ระดับปริญญาโท 1 3.3 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืน ๆ 3 10.0 

รวม 30 100 
  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 และระดับมัธยมต้น/
หรือเทียบเท่า, อ่ืน ๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
  ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 3.3 
ข้าราชการ 3 10.0 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 1 3.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 2 6.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 8 26.7 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

0 
8 
1 
0 

0 
26.7 
3.3 
0 

อ่ืน ๆ 6 20.0 
รวม 30 100 

จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว, พ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 
8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมา อ่ืน ๆ จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และข้าราชการ จ านวน  
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 27 90.0 
อ าเภอแม่จัน 3 10.0 
อ าเภอแม่สาย 0 0 
อ าเภอเชียงแสน 0 0 
อ าเภอเชียงของ 0 0 
อ าเภอเทิง 0 0 
อ าเภอพาน 0 0 
อ าเภอป่าแดด 0 0 
อ าเภอแม่สรวย 0 0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 
อ าเภอเวียงชัย 0 0 
อ าเภอแม่ลาว 0 0 
อ าเภอขุนตาล 0 0 
อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 
อ าเภอเวียงแก่น 0 0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 
อ าเภอดอยหลวง 0 0 
อ่ืน ๆ  0 0 

รวม 30 100 
จากตารางท่ี ๑.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 

27 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 
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ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   

ของโครงการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
1. เพ่ือให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
ด้านสื่อประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนแขนง 
ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิด 
และแนวทางในการสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านสื่ อประชาสัมพันธ์ 
ที่ ทั นสมั ย ให้ กั บผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โค ร ง ก า ร  
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

30 100 0 0 0 0 

2. เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนแขนงต่าง  ๆ  
ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนมีวิสัยทัศน์ 
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้อย่าง
ทันสมัย ถูกต้องและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

30 100 0 0 0 0 

       

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการเพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ มีความรู้ความ
เข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิด และแนวทางในการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีวิสัยทัศน์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้อย่างทันสมัย ถูกต้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด า เนินการ 
การประสานงาน 

17 
(56..7) 

9 
(30.0) 

4 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

15 
(50.0) 

13 
(43.3) 

2 
(6.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 



 
341 
 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด
โครงการครั้งนี้ 

20 
(66.7) 

9 
(30.0) 

1 
(3.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
 

18 
(60.0) 

11 
(36.7) 

1 
(3.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. บรรยาย มาตรฐานความปลอดภัยและ
สุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายกลับสู่สภาวะ
ปกต ิ

23 
(76.7) 

6 
(20.0) 

1 
(3.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. บรรยาย กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในสถานการณ์โควิด-19 

23 
(76.7) 

7 
(23.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. บรรยาย สิทธิและเสรีภาพของสื่อและ
จริยธรรมในวิชาชีพ 

20 
(66.7) 

10 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ 

23 
(76.7) 

7 
(23.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ศึกษาดูงาน ณ ด่านสิงขร, วัดเขาตะเกียบ, 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าหว้ากอ 

21 
(70.0) 

9 
(30.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ 
รัชกาลที่ 9 

21 
(70.0) 

9 
(30.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

11. ศึกษาดูงาน ณ วัดห้วยมงคล, อุทยานราชภักดิ์ 19 
(63.3) 

11 
(36.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

12. ศึกษาดูงาน ณ พระรามราชนิเวศน์, อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี 

20 
(66.7) 

9 
(30.0) 

1 
(3.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

13. ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

18 
(60.0) 

11 
(36.7) 

1 
(3.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
14. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน 21 

(70.0) 
9 

(30.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

15. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 
และไมตรีจิต 

20 
(66.7) 

10 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

16. ความสมบูรณ์ของรถโดยสาร เช่น แอร์, 
เครื่องเสียง,โทรทัศน์, ห้องน้ า ฯลฯ 

19 
(63.3) 

10 
(33.3) 

1 
(3.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บรรยาย 
มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ, บรรยาย กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในสถานการณ์โควิด-19 จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมาศึกษาดูงาน ณ ด่านสิงขร, วัดเขา
ตะเกียบ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าหว้ากอ, ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โครงการชั่งหัวมัน  
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ตามพระราชด าริ รัชกาลที่ 9, ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.0 
และผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้, บรรยาย สิทธิและเสรีภาพของสื่อและจริยธรรม
ในวิชาชีพ, ศึกษาดูงาน ณ พระรามราชนิเวศน์, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี , การให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.43 0.72 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.43 0.62 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ผู้ เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในการจัด
โครงการครั้งนี้ 

 4.63   0.55  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.56   0.56  มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
5. บรรยาย มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย
แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ 

  4.73   0.52  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

6. บรรยาย กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ในสถานการณ์โควิด-19 

  4.76   0.43  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

7. บรรยาย สิทธิและเสรีภาพของสื่อและจริยธรรม 
ในวิชาชีพ 

  4.66   0.47  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

8. ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ประจวบคีรีขันธ์ 

  4.76   0.43  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

9. ศึกษาดู งาน ณ ด่านสิงขร,  วัดเขาตะเกียบ , 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าหว้ากอ 

  4.70   0.46  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

10. ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 

  4.70   0.46  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

11. ศึกษาดูงาน ณ วัดห้วยมงคล, อุทยานราชภักดิ์   4.63   0.49  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

12. ศึกษาดูงาน ณ พระรามราชนิเวศน์, อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี 

  4.63   0.55  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

13. ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  4.56   1.56  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

14. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน 
4.70 0.46  มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
15. การให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และ 
ไมตรีจิต 

4.66 0.47  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

16. ความสมบูรณ์ของรถโดยสาร เช่น แอร์, เครื่องเสียง,
โทรทัศน์, ห้องน้ า ฯลฯ 

4.60 0.56  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 บรรยาย กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19, ศึกษาดูงาน ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์ รองลงมา บรรยาย มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย
แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และศึกษาดูงาน ณ ด่านสิงขร, วัดเขาตะเกียบ, พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าหว้ากอ, ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด าริ รัชกาลที่ 9, 
ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ตามล าดับ  

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 

 การติดต่อสื่อสารประสานยังไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
 ต้องการให้จัดโครงการศึกษาดูงานแบบนี้ทุก ๆ ปี  
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รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืน  
 อุดหนุน อบต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
“เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟดอยแม่สลอง” ครั้งที่ ๒๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว “เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟ 
ดอยแม่สลอง” ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2563   
     งบประมาณ  100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
3. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
       ตรง  เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชายไทย
พ้ืนเมืองและชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป 
  ไม่ตรง 
4. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
       เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก มีการ
จัดการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่ากลุ่มต่าง ๆ 
 𝑥 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    
5. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  
   คือวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 
                              ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  เพราะ  
6. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านสันติคีรี (สันติคีรีวิทยาคม) ต าบลแม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
7. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้าน  
 1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
 3) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างไร (โปรดระบุ)    
 1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของต าบลแม่สลองนอก ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป 
 2) การเปิดโอกาสให้ชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ได้แสดงความสามารถให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 
 3) ส่งเสริมภาคประชาชนในการน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจัดจ าหน่าย สร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   มี   ไม่มี 
9. ปัญหา/อุปสรรค  
 1) สถานที่จัดงานมีความเหมาะสมแต่บริเวณจัดงานนั้นอยู่ไกลจากบริเวณชุมชน จึงท าให้ประชาชนทั่วไป 
ที่อยู่ต่างพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย  
10. ข้อเสนอแนะ  
 1) เห็นควรให้การสนับสนุนโครงการต่อไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
ของประชาชนโดยทั่วไป  
 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 
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โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืน  
 อุดหนุน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. ชื่อโครงการ  สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2563   
2. งบประมาณ  3๐๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน)       
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย      
4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
   ตรง  ไม่ตรง เนื่องจาก       
5. เป้าหมายของการจัด กิจกรรม/โครงการ 
   เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก    
6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 

  ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ณ วัดพระธาตุดอยตุง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
8. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องโครงการในด้าน  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไร เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด  
9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   มี  ไม่มี  เนื่องจาก  
10. ปัญหา/อุปสรรค  -  
11. ข้อเสนอแนะ  ควรส่งเสริมให้มีการจัดงานในครั้งต่อไป 

 
รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการ จัดท าฐานข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 
งบประมาณ :   300,000  บาท 

๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
   ศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นของไทย จัดว่าเป็น “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” 
หรือ “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของชาติ ซึ่งจ าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เพ่ือส่งมอบให้
ประชาชนรุ่นต่อ ๆ ไป น าไปจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยืนจนสามารถน าปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ของสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความหมายที่แท้จริงของการอนุรักษ์เพ่ือการพัฒนา 
 การเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในยุคปัจจุบัน การน าเอาวิธีการจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย  
จัดรวบรวมข้อมูลที่ยังกระจัดกระจายมาท าระบบฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 
เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้เผยแพร่ความรู้นี้ประสบความส าเร็จสูงจนสามารถน ามาปูความเข้มแข็ง  
ของสังคมและวัฒนธรรมไทยต่อไปได้ เพราะวิธีการที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์มรดก  
ทางวัฒนธรรมของชาติไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้  
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้แก่สาธารณชนทั่วไป 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะไว้ในหมวด 2 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง (18) การส่งเสริม  
การกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น และกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 ข้อ 11 การจัดการศึกษา 
ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  ดังนั้น ตามนัยมาตรา 12(15) และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ ข้อ 2(4) การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน
และพาณิชยกรรมของจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถิ่นข้ึน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ 

๒. วัตถุประสงค์  
  2.1 จัดท าระบบฐานข้อมูลทางศาสนาในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
  2.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
  2.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลทางจารีตในประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่า 1,200 คน 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมการ
อบรม 

เอกสารลงทะเบียน ร้อยละ 100 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

สัมภาษณ์,สอบถามผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถาม ร้อยละ 95 

สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 จัดท าระบบฐานข้อมูลทางศาสนาในท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย 

/  มีระบบฐานข้อมูลของวิชาการ
ด้านศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี ท้องถิ่ นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

2 จัดท าระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย 

/  สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูล
ของวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

3 จัดท าระบบฐานข้อมูลทางจารีตในประเพณี
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

/  สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูล
ของวิชาการจารีตประเพณีท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
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การประเมินโครงการ/กิจกรรม 
  ผลจากการด าเนินการแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 600 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 550 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1 การต้อนรับและการลงทะเบียน /     
2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม  /    
3 วิทยากร /     
4 สามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้  /    
5 สถานที่ จั ด กิ จ ก ร รม แล ะสิ่ ง อ า น ว ย 

ความสะดวก 
/     

6 อาหารว่างและเครื่องดื่ม /     
7 ความพึงพอใจในภาพรวม  /    
8 ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง /     
สรุป ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ 

/     

  สรุป จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95 และมีความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก คือ 
  1. มีความพึงพอใจด้าน วิทยากร  คิดเป็นร้อยละ  97 
  2. มีความพึงพอใจด้าน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 95 
  3. มีความพึงพอใจด้าน สถานที่จัดกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 94 

 

รูปภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 46 โครงการ น าไปสู่
การปฏิบัติ จ านวน 40 โครงการ และมีการออกตรวจติดตามโครงการ จ านวน 2 โครงการ มีดังนี้ 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืน  
 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๓ 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย ปี 2563 
     งบประมาณ  300,000.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย 
3. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  ตรง  เนื่องจาก เพื่อให้นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย มีสื่อในการ
พัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สติปัญญา เพื่อสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  ไม่ตรง 
4. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
  เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับสื่อการเรียนการสอน 
พัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็น และนักเรียนมีพัฒนาการ 
และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
5. ระยะเวลาด าเนินการ  เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือวันที่ 1 กุมกาพันธ์ - 31 มีนาคม  2563 
                            ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ  
6. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย  
     จังหวัดเชียงราย 
7. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้าน  
 1) นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับสื่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา 
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุกคน 
 2) ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนา 
8. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม         มี               ไม่มี 
9. ปัญหา/อุปสรรค  
 1) สื่อการเรียนการสอนที่จัดซื้อ มีความคล้ายคลึงกับการเรียนการสอนของสื่อการเรียนการสอน 
ของเด็กทั่วไป แต่ราคาท่ีจัดซื้อค่อนข้างสูงกว่า และคุณภาพสื่อไม่เหมาะสมกับราคาท่ีตั้งไว้ในโครงการ 
10. ข้อเสนอแนะ  
 1) ขอเสนอให้มีการน ามาตรฐานสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษมาประกอบ  
การอธิบายรูปแบบสื่อการเรียนการสอนให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบ  
 2) เพ่ิมเติมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFmis  
เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการด าเนินการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  
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โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
 อุดหนุนส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ พัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียน 
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. โครงการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียนเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน  
และสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
2. งบประมาณ  584,600.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 
4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
       ตรง  เนื่องจาก เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ การเรียนรู้แบบบูรณาการชุมชนและสังคม
เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการพัฒนาทักษะและการแสดงความสามารถเยาวชนที่บวชเรียนในพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จัก
แก่ประชาชนทั่วไป อาทิ การแกะสลัก การจัดสวนแก้ว การเขียน-อ่านหนังสือภาษาล้านนา เป็นต้น 
  ไม่ตรง  
5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
       เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก คณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม บุคลากรโรงเรียน นักเรียน
(เยาวชนที่บวชเรียนในพุทธศาสนา) ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานทางวิชาการและงานฝีมือ 
  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  คือวันที่ 10 - 12  ธันวาคม  2562 
    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ 
7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม ณ พุทธมณฑลสมโภชน์เมืองเชียงราย 750 ปี บ้านต้นง้าว ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
8. ผลการด าเนินตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้าน  
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาได้การบวชเรียน 
ในพุทธศาสนา 
 2) การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 
 3) ส่งเสริมภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 4) การให้ความส าคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม การอนุรักษ์งานศิลปะ การอาชีพท้องถิ่น 
ให้คงอยู่สืบไป 
อย่างไร (โปรดระบุ)  
 ท าให้เยาวชนที่บวชเรียนในพุทธศาสนามีประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง ได้มีการถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และเห็นการแสดงทักษะงานวิชาการและงานฝีมือ  
ของเยาวชน รวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ไปถ่ายทอดให้แก่บุตรหลานของตนได้  
9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม   มี   ไม่มี 
10. ปัญหา/อุปสรรค  
 1) สถานที่จัดงานมีความเหมาะสมแต่บริเวณจัดงานนั้นอยู่ไกลจากบริเวณชุมชน จึงท าให้ประชาชน
ทั่วไป ที่อยู่ต่างพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย  
11. ข้อเสนอแนะ  
 1) เห็นควรให้การสนับสนุนโครงการต่อไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน 
ที่บวชเรียนในพุทธศาสนาให้มีความรู้  
 2)  ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 34 โครงการ 
น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 26 โครงการ และมีการออกตรวจติดตามโครงการ จ านวน 2 โครงการ มีดังนี้ 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง 
โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา รุน่ที่ 1 
งบประมาณ  :  220,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
และภัยอ่ืน ๆ ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นจ านวนมาก ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั้งเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงโรงเรียน
พิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่มีนักเรียนหญิงเสียชีวิตถึง 17 ราย เป็นเหตุการณ์ท่ีเศร้าสลด
และสร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงกลไกและองค์ประกอบให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นจริง 
จึงได้จัดท า “โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา” ขึ้น เพ่ือให้ความรู้แก่
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา 
  2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เท่าทันเมื่อมีภัยพิบัติมาถึง 
  2.3 เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันเหตุสาธารณภัยน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 90 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 44 48.9 
หญิง 46 51.1 
รวม 90 ๑๐๐.00 
จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 46 ราย คิดเป็น  

ร้อยละ 51.1 เพศชาย 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.9 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 90 100 
21 - 30 ป ี 0 0 
31 - 4๐ ป ี 0 0 
4๑ - 5๐ ป ี 0 0 
5๑ - 6๐ ป ี 0 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 90 ๑๐๐.00 
จากตารางท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 90 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 100 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 0 0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 90 100 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับปริญญาตรี 0 0 
ระดับปริญญาโท 0 0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 90 100.00 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 
จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.0  
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 0 0.5 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 0 0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 0 0 
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ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0 0 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

0 
0 
0 

90 

0 
0 
0 

100 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 90 100 
จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน    

90 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 38 42.2 
อ าเภอแม่จัน 7 7.8 
อ าเภอแม่สาย 4 4.4 
อ าเภอเชียงแสน 1 1.1 
อ าเภอเชียงของ 3 3.3 
อ าเภอเทิง 1 1.1 
อ าเภอพาน 6 6.7 
อ าเภอป่าแดด 0 0 
อ าเภอแม่สรวย 4 4.4 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 
อ าเภอเวียงชัย 10 11.1 
อ าเภอแม่ลาว 5 5.6 
อ าเภอขุนตาล 0 0 
อ าเภอพญาเม็งราย 4 4.4 
อ าเภอเวียงแก่น 0 0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 1.1 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 5.6 
อ าเภอดอยหลวง 1 1.1 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 90 100.00 
จากตารางท่ี ๑.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 

38 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา อ าเภอเวียงชัย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   

ของโครงการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
1. เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนั ก เ กี่ ย วกั บส า ธ า รณภั ย ใ ห้ แ ก่
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนในสถานศึกษา 

90 100 0 0 0 0 

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เท่าทัน
เมื่อมีภัยพิบัติมาถึง 

90 100 0 0 0 0 

3. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้
ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ยวกับการป้องกั น เห ตุ 
สาธารณภัยน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว ได้อย่าง
ถูกต้อง 

90 100 0 0 0 0 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการเพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา, เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เท่าทันเมื่อมีภัยพิบัติมาถึง, เพื่อให้
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเหตุ 
สาธารณภัยน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง จ านวน 90 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
การประสานงาน 

27 
(30.0) 

44 
(48.9) 

19 
(21.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

25 
(27.8) 

40 
(44.4) 

24 
(26.7) 

1 
(1.1) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการครั้งนี้ 

27 
(30.0) 

31 
(34.4) 

28 
(31.1) 

3 
(3.3) 

1 
(1.1) 

ด้านกิจกรรม      

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
 

38 
(42.2) 

40 
(44.4) 

10 
(11.1) 

2 
(2.2) 

0 
(0) 

5. การบรรยาย ทฤษฎีการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุ
สาธารณภัย และการซักซ้อมแผนอพยพ 

35 
(38.9) 

35 
(38.9) 

18 
(20.0) 

1 
(1.1) 

1 
(1.1) 
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6. การซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและ
อัคคีภัย 

30 
(33.3) 

45 
(50.0) 

14 
(15.6) 

1 
(1.1) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
     

7.ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 
 

31 
(34.4) 

40 
(44.4) 

16 
(17.8) 

3 
(3.3) 

0 
(0) 

8.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรีจิต 

32 
(35.6) 

46 
(51.1) 

10 
(11.1) 

2 
(2.2) 

0 
(0) 

จากตารางท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ วิทยากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา การบรรยาย ทฤษฎีการปฏิบัติตัวกรณี 
เกิดเหตุสาธารณภัย และการซักซ้อมแผนอพยพ จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.9 และการอ านวย 
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรีจิต จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 
35.6 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.08 0.71 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการและการประชาสัมพันธ์
ของโครงการ 

3.98 0.77    มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการ
ครั้งนี ้

 3.88   0.91  มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.26   0.74  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
5. การบรรยาย ทฤษฎีการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย
และการซักซ้อมแผนอพยพ 

  4.13   0.85  มีความพึงพอใจมาก 

6. การซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย   4.15   0.71  มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
7.ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม          4.10   0.80  มีความพึงพอใจมาก 
8.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และบริการ
ด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรีจิต 

  4.20   0.72  มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรีจิต และการซักซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 ตามล าดับ  

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
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   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถงึ  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่มี 

 
รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง 
โครงการ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
งบประมาณ  :  500,000  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ คนพิการ

มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชนได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ (๔) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการ    
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับคนพิการ (๕) การช่วยเหลือให้ เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนา
และบริการอันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นตอการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและ 
การจัดหาทนายความวาต่างแก้ต่างคดีใหเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๗ ภายใต้ข้อบังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๒๗) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

ปัจจุบันจ านวนคนพิการในจังหวัดเชียงราย มีจ านวน 39,886 คน แยกเป็นประเภท  
ทางการมองเห็นจ านวน 2,759 คน  ประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน 11,768 คน ประเภท
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย จ านวน ๑7,๕7๕ คน ประเภททางจิตใจหรือพฤติกรรม 2,515 คน ประเภท
ทางสติปัญญา 3,317 คน ประเภททางการเรียนรู้ 94 คน ประเภททางออทิสติก 183 คน ประเภทพิการ
ซ้ าซ้อน ๑,๖59 คน ไม่ระบุความพิการจ านวน ๑6 คน (31 ธันวาคม 2561) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
ในชุมชนเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วม 
เนื่องจากความพิการทางร่างกายและทางจิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท าให้คนพิการไม่สามารถด ารงชีวิตได้เทียบเท่า
คนปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ท าให้ขาดการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้พิการรวมถึงการเป็นภาระต่อญาติและผู้ดูแล ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม 
ในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญและตระหนักในศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันที่ผู้พิการควรจะได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกระบวนการร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมบูรณาการ ให้กับคนพิการ สามารถ
อยู่ในสังคม ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี จึงได้จัดท าโครงการ “โครงการเสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ 
ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.๑ เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ 
  2.๒ เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นส าหรับคนพิการ 
  2.๓ เพ่ือส่งเสริมการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
  2.๔ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการ ให้มี

ศักยภาพและความเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ในครั้งนี้               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์   
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 37.1 
หญิง 22 62.9 
รวม 35 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 22 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 62.9 และเพศชาย จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.1 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 - 30 ป ี 14 40.0 
31 - 4๐ ป ี 16 45.7 
4๑ - 5๐ ป ี 3 8.6 
5๑ - 6๐ ป ี 2 5.7 

มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 35 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 16 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 45.7 รองลงมา 21 - 30 ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ อายุ 41 - 50 ปี จ านวน  
3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 0 0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 1 2.9 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 0 0 
ระดับปริญญาตรี 29 82.9 
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ระดับปริญญาโท 5 14.3 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 35 100 
จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 82.9 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 และระดับมัธยมปลาย/
หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.9     
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 17 48.6 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 0 0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 17 48.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0 0 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

1 
0 
0 
0 

2.9 
0 
0 
0 

อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 35 100 

จากตารางท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 
48.6 รองลงมา ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.6 และเกษตรกร จ านวน 1 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 2.9  
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 25 71.4 
อ าเภอแม่จัน 1 2.9 
อ าเภอแม่สาย 0 0 
อ าเภอเชียงแสน 0 0 
อ าเภอเชียงของ 1 2.9 
อ าเภอเทิง 0 0 
อ าเภอพาน 0 0 
อ าเภอป่าแดด 0 0 
อ าเภอแม่สรวย 0 0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 
อ าเภอเวียงชัย 0 0 
อ าเภอแม่ลาว 1 2.9 
อ าเภอขุนตาล 2 5.7 
อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 
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อ าเภอเวียงแก่น 0 0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 0 0 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 
อ าเภอดอยหลวง 0 0 
อ่ืน ๆ  5 14.3 

รวม 35 100 
จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 

25 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา อ่ืน ๆ จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอ าเภอขุนตาลจ านวน     
2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.7 

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   

ของโครงการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
1. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิคนพิการ 

35 100 0 0 0 0 

2. เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น
ส าหรับคนพิการ 

34 97.1 1 2.9 0 0 

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์
ต่อคนพิการและความพิการ 

34 97.1 1 2.9 0 0 

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

35 100 0 0 0 0 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ, เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
คนพิการ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา เพื่อให้ความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นส าหรับคนพิการ, เพื่อส่งเสริมการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 
จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.1 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด า เนินการ 
การประสานงาน 

10 
(28.6) 

23 
(65.7) 

2 
(5.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 9 
(25.7) 

23 
(65.7) 

3 
(8.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการครั้ง 

12 
(34.3) 

20 
(57.1) 

2 
(5.7) 

1 
(2.9) 

0 
(0) 
 



 
368 

     
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกิจกรรม       
4. บรรยาย แนวทางการสนับสนุนและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

18 
(51.4) 

15 
(42.9) 

1 
(2.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0) 

5. บรรยาย จิตวิทยาการดูแลเด็กบกพร่อง 
ทางสติปัญญาและเด็กออทิสติก 

16 
(45.7) 

17 
(48.6) 

1 
(2.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0) 

6. กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ การปั้น
กระถาง 

26 
(74.3) 

8 
(22.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
7. ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 
 

26 
(74.3) 

8 
(22.9) 

1 
(2.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี 
 

24 
(68.6) 

10 
(28.6) 

1 
(2.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

    

จากตารางท่ี ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด กิจกรรมกลุ่มการฝึก
ปฏิบัติการ การปั้นกระถาง, ความเหมาะสมของสถานท่ีอบรม จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมา 
การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.6 และบรรยาย แนวทางการสนับสนุน 
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.4 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.22 0.54 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.17   0.56  มีความพึงพอใจมาก 

3. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ  ในการ 
จัดโครงการครั้งนี้ 

4.22 0.68 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านกิจกรรม    
4. บรรยาย แนวทางการสนับสนุนและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

4.42 0.69 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. บรรยาย จิตวิทยาการดูแลเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
และเด็กออทิสติก 

4.37 0.68 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ การปั้นกระถาง 4.71 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
7. ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 4.71 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.65 0.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 กิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ การปั้นกระถาง , ความเหมาะสมของสถานท่ีอบรม รองลงมา        
การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และบรรยาย แนวทางการสนับสนุนและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตคนพิการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ตามล าดับ  

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

ควรเพิ่มระยะเวลาการสาธิตหรือการปฏิบัติ 
 

รูปภาพกิจกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 
46 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 37 โครงการ และมีการออกตรวจติดตามโครงการ จ านวน 2 โครงการ 
มีดังนี ้

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  
1.ชื่อโครงการ  :   ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  500,000 บาท 
ปริมาณงาน  :  ขนาดสันฝายกว้าง 10.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและชะลอน้ า 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13    
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ านวน 9 ราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 5 55.6 
หญิง 4 44.4 
รวม 9 100.0 

  จากตารางท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55.6 เพศหญิง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 
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ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

31 - 40 ป ี 1 11.1 
41 - 51 ป ี 5 55.6 
51 - 60 ป ี 2 22.2 

มากกว่า 60 ปี 1 11.1 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 51 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 55.6 รองลงมา อายุ 51 - 60 ปี จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุ 31 - 40 ปี, มากกว่า 
60 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 11.1 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 1 11.1 
ระดับปริญญาตรี 4 44.4 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 33.3 

รวม 9 100.0 
  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และระดับ
มัธยมต้น/หรือเทียบเท่า,ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 5 55.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 11.1 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 22.2 
รับจ้างทั่วไป 1 11.1 

รวม 9 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการจ านวน 5 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 55.6 รองลงมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง,รับจ้างทั่วไป จ านวนละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1   
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 55.6 
อ าเภอแม่ลาว 3 33.3 
อ าเภอเวียงแก่น 1 11.1 

รวม 9 100.0 
  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาอ าเภอแม่ลาว จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอ าเภอเวียงแก่น 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  
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ตอนที่ ๒ แสดงร้อยละความความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของประชาชน 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

5 
(55.6) 

4 
(44.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4 
(44.4) 

5 
(55.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

5 
(55.6) 

4 
(44.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

7 
(77.8) 

2 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 7 
(77.8) 

2 
(22.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4 
(44.4) 

4 
(44.4) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

4 
(44.4) 

4 
(44.4) 

1 
(11.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ 
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงราย ด าเนินการ, ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
ที่ด าเนินงาน จ านวนละ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม, ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม, จ านวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 55.6 และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง, การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 
ได้อย่างทั่วถึง, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
 

ประเด็น/หัวข้อ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.44 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4.55 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.44 0.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.77 0.44 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.77 0.44 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.22 0.97 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.33 0.70 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงราย  ด าเนินการ, 
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  และการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ 
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
 

รูปภาพประกอบ 
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2.ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  500,000 บาท 
ปริมาณงาน  : ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ าและการพังทลายของดิน 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย จ านวน 8 ราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 3 37.5 
หญิง 5 62.5 
รวม 8 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 5 ราย           
คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา เพศชาย จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31 - 40 ป ี 3 37.5 
41 - 51 ป ี 2 25.0 
51 - 60 ป ี 2 25.0 

มากกว่า 60 ปี 1 12.5 
รวม 9 100.0 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 3 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 37.5 รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี, อายุ 51 - 60 ปี จ านวน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 12.5 
ระดับปริญญาตรี 5 62.5 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 25.0 
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รวม 8 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระดับ
มัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
ข้าราชการ 

1 
4 

12.5 
50.0 

ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 12.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 25.0 

รวม 8 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลง ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น, ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 3 37.5 
อ าเภอแม่จัน 3 37.5 
อ าเภอเวียงชัย 1 12.5 
อ าเภอแม่ลาว 1 12.5 

รวม 8 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย,  
อ าเภอแม่จัน จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา อ าเภอเวียงชัย , อ าเภอแม่ลาว จ านวน 1 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 12.5 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

ข้อหัวความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ 
อบจ. เชียงราย 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2 
(25.0) 

5 
(62.5) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

5 
(62.5) 

2 
(25.0) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

5 
(62.5) 

2 
(25.0) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

6 
(75.0) 

1 
(12.5) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 6 
(75.0) 

1 
(12.5) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4 
(50.0) 

3 
(37.5) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ 

3 
(37.5) 

4 
(50.0) 

1 
(12.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ 2.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประโยชน์ 
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงราย ด าเนินการ, ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
ที่ด าเนินงาน จ านวน 6  ราย คิดเป็นร้อยละ75.0 รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง, ความสะดวกรวดเร็วในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

แปลความหมาย 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.12 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างถูกต้อง 

4.50 0.75 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.50 0.75 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ. เชียงรายด าเนินการ 

4.62 0.74 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีด าเนินงาน 4.62 0.74 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.37 0.74 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

7. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.25 0.70 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  จากตารางที่ ๓.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. เชียงราย  ด าเนินการ, 
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ด าเนินงาน รองลงมา การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง, ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.37 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
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   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
 

รูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 



 
379 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 28 โครงการ น าไปสู่
การปฏิบัติ จ านวน 26 โครงการ และมีการออกตรวจติดตามโครงการ จ านวน 3 โครงการ มีดังนี้ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจทางด้านการช่าง หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นส าหรับการก่อสร้าง
และการบ ารุงรักษาทาง 
งบประมาณ :  200,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้มีแนวทางการพัฒนา

บุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการก าลังคน และภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลต้องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรองรับการก้าวสู่ยุค Digital Thailand 4.0 โดยการสร้างบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะใหม่ ๆ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับการท างานและสอดคล้องกับความเป็นจริงต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามที่พระบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ ไว้ในหมวด 2 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 17(2) 
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ 2(6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

ส านักงานช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีระบบการท างานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ อาทิเช่น การท าถนนในชุมชนเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ การท าป้ายจราจรตามถนน
หนทาง การบริการประชาชนเรื่องของไฟฟ้าที่มีปัญหาในเขตพ้ืนที่ บุคลากรที่ท างานหรือด าเนินการเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานด้านช่างเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และความช านาญเฉพาะด้าน เฉพาะ
ต าแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งองค์ความรู้ที่จะต้องน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งบุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจน เพ่ือน ามาเป็นองค์ประกอบ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัยเท่าที่ควร ท าให้งานบางงานเกิดปัญหา ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ติดขัด  
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้ทันต่อการพัฒนา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวัน  
ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจทางด้านการช่างจึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรช่างผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และมี  
องค์ความรู้ทางด้านการช่าง การใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกล เครื่องมือที่ทันสมัย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และน าความรู้ไปปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาความพึงพอใจในการสัมมนาทางวิชาการตามโครงการเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจ

ทางด้านการช่าง หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นส าหรับการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาทาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 148 รายของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น ๔ ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ตอนที่ 4 การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 137 92.6 
หญิง 11 7.4 
รวม 148 ๑๐๐.0 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 137 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 92.6 เพศหญิง 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 2.0 
31 - 4๐ ป ี 29 19.6 
41 - 5๐ ป ี 105 71.0 
50 ปีขึ้นไป 11 7.4 

รวม 148 ๑๐๐.0 
  จากตารางท่ี ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 105 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 71 รองลงมา มีอายุ 3๑ - 4๐ ปี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.6 และอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 
11 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 127 85.8 
ปริญญาตรี 13 8.8 
ปริญญาโท 4 2.7 
ปริญญาเอก 1 0.7 
อ่ืน ๆ 3 2.0 

รวม 148 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา 
จ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.8 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามต าแหน่ง 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 11 7.4 
ลูกจ้างประจ า 30 20.3 
พนักงานจ้าง 106 71.6 
อ่ืน ๆ   1 0.7 

รวม 148 100.0 
  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวน 106 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 71.6 รองลงมา ต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.3 และต าแหน่ง
ข้าราชการ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงจ านวนร้อยละประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
1. เพ่ือให้บุคลากรช่างผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
งานด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ และมีองค์ความรู้ทางด้าน
การช่างการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกล 
เครื่องมือที่ทันสมัย น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

117 79.0 29 19.6 2 1.4 

2. เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และน าความรู้
ไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

136 91.9 12 8.1 0 0 
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  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.9 เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ 
น าความรู้ไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รองลงมา เพ่ือให้บุคลากรช่างผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และมีองค์ความรู้
ทางด้านการช่างการใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกล เครื่องมือที่ทันสมัย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 79   

ตอนที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด า เนินการ 
การประสานงาน 

78 
(52.7) 

70 
(47.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 67 
(45.3) 

78 
(52.7) 

3 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 60 
(40.5) 

84 
(56.8) 

4 
(2.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ท่านมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
ในครั้งนี ้

87 
(58.8) 

58 
(39.2) 

3 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      
5. บรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นส าหรับการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาทาง 

82 
(55.4) 

65 
(43.9) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. บรรยาย เรื่อง การขับและควบคุมเครื่องจักรกล 84 
(56.7) 

63 
(42.6) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. สาธิตการขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ส าหรับงานก่อสร้างทางและเทคนิคการตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างทาง 

103 
(69.6) 

44 
(29.7) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. การฝึกปฏิบัติขับและควบคุมเครื่องจักรกล
ส าหรับงานก่อสร้างทาง 

89 
(60.1) 

59 
(39.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9.  วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ดี 
และตอบข้อสงสัย 

77 
(52.0) 

70 
(47.3) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ 0 
(0) 

106 
(71.6) 

38 
(25.7) 

4 
(2.7) 

0 
(0) 

11. ความรู้ความเข้าใจ หลัง การเข้าร่วมโครงการ 87 
(58.8) 

61 
(41.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
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ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
12. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประสานงาน 

91 
(61.5) 

56 
(37.8) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรม
ในครั้งนี ้

98 
(66.2) 

49 
(33.1) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

14. เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน และไมตรีจิต 

89 
(60.1) 

58 
(39.2) 

1 
(0.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สาธิตการขับ
และควบคุมเครื่องจักรกลส าหรับงานก่อสร้างทางและเทคนิคการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างทาง 
จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมา ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้  จ านวน  
98 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2 และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่ประสานงาน จ านวน 91 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 61.5 ตามล าดับ  
ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการขั้นตอนการด าเนินการการประสานงาน         4.52 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.43 0.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.37 0.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. มีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.56 0.53 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ด้านกิจกรรม    
5. บรรยาย เรื่อง ความรู้เบื้องต้นส าหรับการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาทาง 

4.54 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. บรรยาย เรื่อง การขับและควบคุมเครื่องจักรกล 4.56 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
7. สาธิตการขับและควบคุมเครื่องจักรกลส าหรับงาน
ก่อสร้างทางและเทคนิคการตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างทาง 

4.68 0.47 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. การฝึกปฏิบัติขับและควบคุมเครื่องจักรกลส าหรับ 
งานก่อสร้างทาง 

4.60 0.49 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

9 .  วิ ทย ากรสามารถถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ ดี แ ล ะ 
ตอบข้อสงสัย 

4.51 0.51 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

10. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมโครงการ 3.68 0.51 มีความพึงพอใจมาก 
11. ความรู้ความเข้าใจ หลัง การเข้าร่วมโครงการ 4.58 0.49 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
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1 2 .  ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะด ว ก ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ที่ประสานงาน 

4.61 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

13. ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ 4.65 0.49 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน  
และไมตรีจิต 

4.59 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 สาธิตการขับและควบคุมเครื่องจักรกลส าหรับงานก่อสร้างทางและเทคนิคการตรวจสอบวัส ดุ
ก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างทาง รองลงมา ความเหมาะสมของสถานที่จัดฝึกอบรมในครั้งนี้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65  และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ท่ีประสานงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 
  ไมมี่  
 ข้อเสนอแนะ 
  1. เห็นควรมีโครงการแบบนี้ ท าให้เกิดประโยชน์กับการท างานมากยิ่งขึ้น 
  2. เห็นควรมีการฝึกอบรมในด้านอื่น ๆ นอกจากด้านการช่าง 
  3. เห็นควรมีการฝึกอบรมนอกสถานที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 
  4. เห็นควรจัดโครงการแบบนี้ทุก ๆ ปี เพราะมีประโยชน์กับการปฏิบัติงาน 
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รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ :  200,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดการจัดสรรภาษี 
และอากร เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมาย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ให้มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ โดยค านึงถึงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นส าคัญ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ ดังนั้นเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ตามรายละเอียดของ
หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๒   
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓,๔,๕ แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากผู้เข้าพักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรมในเขตจังหวัดตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรียกเก็บเป็นรายได้ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ผู้พักเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละศูนย์จุดแปดศูนย์ของค่าเช่าที่พัก  
และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษีน้ ามันและยาสูบ) โดยให้ผู้ประกอบการน้ ามันเสียภาษี ในอัตราลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์ ก๊าซ
ปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์ ในอัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ สตางค์ และยาสูบในอัตรามวนละ ๙.๓๐ สตางค์ ดังนั้น  
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนและโครงการ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ความส าคัญในการที่จะพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีฐานะทางการคลังเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้และสามารถน ารายได้ที่จัดเก็บไป
ด าเนินการตามภารกิจ อ านาจหน้าที่และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้อย่างเต็มที ่

2. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 
  ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากรายรับจริง พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๒  
และน าเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๓. เพ่ือจัดอบรมสัมมนาให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ 
  4. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นแบบอย่างในการ
จัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
  5. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในการช าระภาษี ที่มีการช าระภาษีอย่างสม่ าเสมอ  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
บ ารุง อบจ.เชียงราย (การอบรมสัมมนาผู้ประกอบกิจการโรงแรม น้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมฯ และยาสูบ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 315 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
  ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 109 34.6 
หญิง 206 65.4 
รวม 315 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 206 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 65.4 และเพศชาย 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.6 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 0.6 
21 - 30 ป ี 50 15.9 
31 - 4๐ ป ี 84 26.7 
4๑ - 5๐ ป ี 103 32.7 
5๑ - 6๐ ป ี 64 20.3 

มากกว่า 60 ปี 12 3.8 
รวม 315 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 103 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 32.7 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และอายุ 51 - 6๐ ปี จ านวน 
64 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 7 2.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 5 1.6 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 27 8.6 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 73 23.2 
ระดับปริญญาตรี 181 57.5 
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ระดับปริญญาโท 22 7.0 
ระดับปริญญาเอก 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 315 100 
  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 181 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.2  
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 6 1.9 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 71 22.5 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 65 20.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 138 43.8 
เกษตรกร 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 

26 
4 
1 
4 

8.3 
1.3 
0.3 
1.3 

อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 315 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 138 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 43.8 รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.6 ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๑.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 85 27.0 
อ าเภอแม่จัน 23 7.3 
อ าเภอแม่สาย 26 8.3 
อ าเภอเชียงแสน 20 6.3 
อ าเภอเชียงของ 17 5.4 
อ าเภอเทิง 14 4.4 
อ าเภอพาน 17 5.4 
อ าเภอป่าแดด 13 4.1 
อ าเภอแม่สรวย 15 4.8 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 12 3.8 
อ าเภอเวียงชัย 21 6.7 
อ าเภอแม่ลาว 9 2.9 
อ าเภอขุนตาล 7 2.2 
อ าเภอพญาเม็งราย 5 1.6 
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อ าเภอเวียงแก่น 7 2.2 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 5 1.6 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 13 4.1 
อ าเภอดอยหลวง 3 1.0 
อ่ืน ๆ  3 1.0 

รวม 315 100 
จากตารางที่ ๑.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย         

จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา อ าเภอแม่สาย จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
อ าเภอแม่จัน จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   

ของโครงการ 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 
1. เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนและยุติธรรม และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

315 100 0 0 0 0 

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ 
และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ 

313 99.4 2 0.6 0 0 

3. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ
ในการช าระภาษี ท่ีมีการช าระภาษีอย่าง
สม่ าเสมอ 

303 96.2 10 3.2 2 0.6 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ จ านวน 315 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 
รองลงมา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแก่ผู้ประกอบการ จ านวน 313 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.4 และเพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในการช าระภาษี ท่ีมีการช าระภาษีอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 303 ราย คิดเป็นร้อยละ 
96.2  

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด า เนินการ 
การประสานงาน 

180 
(57.1) 

105 
(33.3) 

29 
(9.2) 

0 
(0) 

1 
(0.3) 
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2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 

175 
(55.6) 

112 
(35.6) 

28 
(8.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการครั้งนี้ 

181 
(57.5) 

115 
(36.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
 

155 
(49.2) 

140 
(44.4) 

20 
(6.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. บรรยาย กลยุทธ์การบริหารกิจการภายใต้
ภาวะวิกฤต 

185 
(58.7) 

109 
(34.6) 

20 
(6.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

6. บรรยาย การค้าและเศรษฐกิจพิเศษ 
 

183 
(58.1) 

116 
(36.8) 

16 
(5.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. บรรยาย สถานการณ์การท่องเท่ียวหลังพ้น
วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

174 
(55.2) 

119 
(37.8) 

21 
(6.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

8. บรรยาย วิธีการใช้งานระบบการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมออนไลน์ วิธีการยื่นแบบและ
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุ ง  อบจ.
เชียงราย โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ 
ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม น้ ามัน/ก๊าซ
และยาสูบ และรายได้อ่ืน ๆ 

186 
(59.0) 

98 
(31.1) 

28 
(8.9) 

2 
(0.6) 

1 
(0.3) 

9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม 
สร้างความเข้าใจในการช าระค่าธรรมเนียม
โรงแรม , ค่าภาษีน้ ามันและยาสูบ 

177 
(56.2) 

102 
(32.4) 

32 
(10.2) 

3 
(1.0) 

1 
(0.3) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม      
 

258 
(81.9) 

52 
(16.5) 

3 
(1.0) 

2 
(0.6) 

0 
(0) 

11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีและ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

243 
(77.1) 

66 
(21.0) 

5 
(1.6) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดอบรม จ านวน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.9 รองลงมา การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
และบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต จ านวน 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.1 และบรรยาย 
วิธีการใช้งานระบบการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมออนไลน์ วิธีการยื่นแบบและช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
บ ารุง อบจ.เชียงราย โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม น้ ามัน/ก๊าซและ
ยาสูบ และรายได้อ่ืน ๆ จ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.0 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.46 0.68 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.46 0.65 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ครั้งนี ้

 4.51   0.62  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4.42   0.61  มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 

5. บรรยาย กลยุทธ์การบริหารกิจการภายใต้ภาวะวิกฤต 
  4.51   0.63  มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
6. บรรยาย การค้าและเศรษฐกิจพิเศษ   4.53   0.59  มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
7. บรรยาย สถานการณ์การท่องเท่ียวหลังพ้นวิกฤต 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

  4.47   0.63  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

8. บรรยาย วิธีการใช้งานระบบการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ วิธีการยื่นแบบและช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุ ง  อบจ.เชียงราย โดยใช้
โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้า
พักโรงแรม น้ ามัน/ก๊าซและยาสูบ และรายได้อ่ืน ๆ 

  4.47   0.71  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

9. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม  
สร้างความเข้าใจในการช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม , 
ค่าภาษีน้ ามันและยาสูบ 

  4.43   0.73  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    

10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 
4.79 0.46  มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และบริการ
ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 

4.74 0.48  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

  จากตารางที่ ๓.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.79 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม, การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และบริการด้วย
ความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา บรรยาย การบริการอย่างยั่งยืน บริการให้ได้ใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.74 และบรรยาย การค้าและเศรษฐกิจพิเศษ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ตามล าดับ  

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละ  
ข้อค าถาม ดังนี้  
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   ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
  4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
  3.41 - 4.20            มาก 
  2.61 - 3.40           ปานกลาง 
  ๑.81 - 2.60           น้อย 
  ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 
  1. การอธิบายเกี่ยวกับการจ่ายภาษีทาง ONLINE ไม่ค่อยชัดเจน 
  2. หัวข้อในการอบรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อบรม ไม่ค่อยตรงประเด็นที่อยากรู้
 ข้อเสนอแนะ 
  1. อยากให้เน้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการโรงแรมแต่ละขนาด/ระดับ การช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
  2. ควรมีสไลด์เนื้อหาที่จะบรรยายในทุกหัวข้อแจกผู้เข้าอบรมและควรปรับเวลาบรรยายให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของวิทยากรแต่ละท่าน 

 
รูปภาพกิจกรรม 
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โครงการ อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
งบประมาณ :  100,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ บัญญัติว่าให้
ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล  ดังต่อไปนี้ 
   ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ  
จากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย  
ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 1.๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ลงวันที่  
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ก าหนดว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 
  ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
   ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรมีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน อันน าไปสู่กา ร
พัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงก าหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและอบรมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎระเบียบและ
ประกาศหลักเกณฑ์ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.3 เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ
กระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

3. ประเมินความพึงพอใจ 
   โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี 2563 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 155 คน การจัดโครงการ
อบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้นจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 103.87  การประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 80.75 สรุปได้ดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย     54.00     41.54  
หญิง     76.00     58.46  

รวม  130.00   100.00  
ตารางท่ี 2 อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี     14.00     10.77  
30 - 39 ป ี     45.00     34.62  
40 - 49 ป ี     48.00     36.92  
50 ปีขึ้นไป     23.00     17.69  

รวม  130.00   100.00  
ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษา 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา     39.00     24.22  
ปริญญาตรี     77.00     47.83  
ปริญญาโท       7.00       4.35  
ปริญญาเอก          -             -    
อ่ืน ๆ (ป.6, ม.ปลาย)       7.00       4.35  

รวม  130.00     80.75  
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ตารางท่ี 4 ประเภทบุคคล 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ     56.00     34.78  
ลูกจ้างประจ า       3.00       1.86  
พนักงานจ้าง     71.00     44.10  

รวม  130.00     80.75  
ตารางท่ี 5 สังกัด 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 9.23 
2. ส านักการช่าง 37 28.46 
3. ส านักการศึกษาฯ (ศูนย์เรียนรู้,  
4. สนามกีฬา, หอประวัติ) 

25 
19.23 

5. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 2.31 
6. กองแผนและงบประมาณ 9 6.92 
7. กองคลัง 10 7.69 
8. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 8 6.15 
9. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 6.15 
10. กองพัสดุและทรัพย์สิน 7 5.38 
11. กองการเจ้าหน้าที่ 10 7.69 
12. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 0.77 

รวม 130 100.00 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 
 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด  
(5) คน 
(ร้อยละ) 

มาก  
(4) คน  
(ร้อยละ) 

ปานกลาง  
(3) คน  
(ร้อยละ) 

น้อย   
(2)คน  

(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด  
(1) คน  
(ร้อยละ) 

รวมคน  
(ร้อยละ) 

1. รูปแบบและขั้นตอนการ 
จัดโครงการ/กิจกรรม 

49 
(37.69) 

75 
(57.69) 

1 
(0.77) 

5 
(3.85) 

0 130 
(100.00) 

2. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/เอกสาร 
ที่ใช้ประกอบ การอบรม 

43 
(33.08) 

77 
(59.23) 

1 
(0.77) 

9 
(6.92) 

0 130 
(100.00) 

3. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญ 
ในเรื่อง ที่บรรยาย 

49 
(37.69) 

77 
(49.23) 

0 3 
(2.31) 

0 130 
(100.00) 

4. วิทยากรมีความสามารถ 
ในการถ่ายทอดความรู้ 

47 
(36.15) 

77 
(59.23) 

1 
(0.77) 

5 
(3.85) 

0 130 
(100.00) 

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
มีความเหมาะสม 

45 
(34.62) 

81 
(62.31) 

1 
(0.77) 

3 
(2.31) 

0 130 
(100.00) 

6. สถานที่จัดโครงการมีความพร้อม 53 73 1 3 0 130 
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(40.77) (56.15) (0.77) (2.31) (100.00) 
7. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
55 

(42.31) 
71 

(54.62) 
1 

(0.77) 
0 0 130 

(100.00) 
8. การประชาสัมพันธ์/การประสานงาน/

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
47 

(36.15) 
79 

(60.77) 
1 

(0.77) 
3 

(2.31) 
0 130 

(100.00) 
9. ได้รับประโยชน์จากการ 

เข้าโครงการอย่างคุ้มค่า 
53 

(40.77) 
71 

(54.62) 
2 

(1.54) 
0 0 130 

(100.00) 
10. ความรู้ความเข้าใจ  

ก่อน การเข้าร่วมโครงการ 
2 

(1.54) 
23 

(17.69) 
1 

(0.77) 
103 

(79.23) 
1 

(0.77) 
130 

(100.00) 
11. ความรู้ความเข้าใจ  

หลัง การเข้าร่วมโครงการ 
53 

(40.77) 
54 

(54.62) 
1 

(0.77) 
3 

(2.31) 
2 

(1.54) 
130 

(100.00) 
12. สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 

ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
51 

(39.23) 
75 

(57.69) 
1 

(0.77) 
3 

(2.31) 
0 130 

(100.00) 
13. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ

กับการจัดโครงการในครั้งนี้ 
55 

(42.31) 
71 

(54.62) 
1 

(0.77) 
3 

(2.31) 
0 130 

(100.00) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรม 
  1. การมีสติในการับสาร การสั่งการที่ชัดเจน ไม่เข้าใจให้ถามผ่านกิจกรรมการปรบมือ 
  2. การซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น ท าตามหน้าที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ 
ผ่านกิจกรรมสมมุติในเรื่องครับครัว 
  3. การตัดสินใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าผูกติดกับความสัมพันธ์ส่วนตัว ควรใช้ดุลยพินิจ
ในเรื่องความกตัญญูและเหตุผลอ่ืน ๆ อย่างรอบด้าน เพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน 
ต้องใช้เหตุผลและหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
  4. ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรมใช้ในการด าเนินชีวิต มีพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
  5. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกัน  
อย่างมีความสุข 
  6. ได้รู้จักการท างานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
 

รูปภาพกิจกรรม 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการ/งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 - 7, ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 - 4 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 - 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสิ้น 391 โครงการ งบประมาณ 424,840,138.00 น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 335 โครงการ
งบประมาณ 293,894,738.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.68  
  สรุปผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดีมาก 

3.๑ ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

 
ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖3  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

โครงการใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

น าไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

ลงนาม 
สัญญา 

 
เบิกจ่าย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ 
    คมนาคมขนสง่ 

79 60 60 ๔๓ 15.35 

๒. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ 
    ท่องเที่ยว 

68 53 38 57 13.55 

๓. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 46 40 32 ๓๘ 10.23 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน 
    บรรเทาสาธารณภัย 

34 26 22 32 6.65 

๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื 

43 37 26 ๑๓ 9.46 

๖. การพัฒนาดา้นการเมืองการปกครอง 
    และการบริหาร 

28 26 24 20 6.65 

    ครุภัณฑ์  93 93 91 53 23.79 
รวมทั้งหมด 391 335 293 256 85.68 
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3.๒ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ที่น าไปสู่
การปฏิบัตใินภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.๓ ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่น าไปสู่
การปฏิบัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕๖3 คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการแยก

ตามรายยทุธศาสตร ์ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

น าไป
ปฏิบัต ิ

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 79 60 75.95 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 68 53 77.94 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 46 40 86.96 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 34 26 76.47 

๕. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

43 37 86.05 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 28 26 92.86 
    ครุภัณฑ์ (ผ.๐3) 93 93 100 

รวม 391 335 85.68 
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ครุภัณฑ์(ผ.๐๓)

คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด โครงการในแผนที่น าไปสูก่ารปฏบิตัิ โครงการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น(เฉพาะป ี๖๓)
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3.๔ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่น าไปสู่
การปฏิบัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.๕ ตารางเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๖3  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

น าไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคมขนส่ง 

170,022,6๐๐.๐๐ 79,704,000.๐๐ 72,426,478.18 23,625,276.77 18.76 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

61,601,5๐๐.๐๐ 50,731,5๐๐.๐๐ 46,196,337.00 40,345,209.00 11.94 

๓. การพัฒนาการศึกษาและ 
การสาธารณสุข 

66,187,358.๐๐ 53,845,458.๐๐ 43,491,240.๐๐ 42,250,820.๐๐ 12.67 

๔. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและ 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

17,1๑๑,5๐๐.๐๐ 14,405,500.๐๐ 10,621,235.20 9,605,358.00 3.39 

๕. การบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

23,2๐๐,๐๐๐.๐๐ 15,600,๐๐๐.๐๐ ๑3,246,9๘๐.6๐ 10,732,602.17 3.67 

๖. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

21,017,9๐๐.๐๐ 19,009,000.๐๐ 17,135,339.06 11,563,939.06 4.47 

   ครุภัณฑ์ (ผ.๐3) 65,699,280.๐๐ 60,599,280.๐๐ 58,584,277.๐๐ 23,756,227.๐๐ 14.26 

รวม ๔24,840,138.๐๐ 293,894,738.๐๐ 261,701,887.04 161,879,432.00 69.18 
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ครุภัณฑ์(ผ.๐๓)

คิดเป็นร้อยละของโครงการแยกตามรายยุทธศาสตร์ โครงการในแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เฉพาะปี 63)
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3.๖ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปสู่การปฏิบัติ  
ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.๗ ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่การปฏิบัติแยกตาม  
รายยุทธศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕๖3 คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

แยกตามราย 
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

น าไปปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 170,022,6๐๐.๐๐ 79,704,000.๐๐ 46.88 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 61,601,5๐๐.๐๐ 50,731,5๐๐.๐๐ 82.35 
๓. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 66,187,358.๐๐ 53,845,458.๐๐ 81.35 
๔. การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา- 
    สาธารณภยั 

17,1๑๑,5๐๐.๐๐ 14,405,500.๐๐ 84.19 

๕. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยนื 

23,2๐๐,๐๐๐.๐๐ 15,600,๐๐๐.๐๐ 67.24 

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 21,017,9๐๐.๐๐ 19,009,000.๐๐ 90.44 
    ครุภัณฑ์ (ผ.๐3) 65,699,280.๐๐ 60,599,280.๐๐ 92.24 

รวม ๔24,840,138.๐๐ 293,894,738.๐๐ 69.18 
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ครุภัณฑ์(ผ.๐๓)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทัง้หมด งบประมาณทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิ งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่น(เฉพาะป ี๖๓)
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3.๘ แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  จากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้มีการ
ประชุมและก าหนดกรอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงรายไว้ คือ 
  ๑. การติดตามประเมินผลจะด าเนินการติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการ  
ตามโครงการและหลังด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาฯ โดยคัดเลือกโครงการและงบประมาณออกติดตาม
ประเมินผล 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลในระบบ e-plan 

  ซึ่งการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนด
ขอบเขตการลงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้ง ๑๘ อ าเภอ โดยการ
คัดเลือกโครงการและจ านวนงบประมาณในการออกตรวจติดตามฯ เพ่ือดูการสัมฤทธิ์ผลของโครงการรวมทั้ง
รับทราบปัญหา และอุปสรรคของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ปรากฏในข้อ ๒ การประเมินผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ครุภัณฑ์(ผ.๐๓)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณแยกตามรายยุทธศาสตร์ งบประมาณทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ่งถิ่นสี่ป(ีเฉพาะป ี๖๓)
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนินการทั้งหมด 

(๑) 
อนุมัติงบประมาณ (๒) ลงนามสัญญา (๓) เบิกจ่าย (๔) 

ผลการด าเนินการ 

(ร้อยละ)  
(๓)x๑๐๐/(๒) 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคมขนส่ง 

79 170,022,6๐๐.๐๐ 60 79,704,000.๐๐ 60 72,426,478.18 ๔๓ 23,625,276.77 ๑๐๐ ๙0.87 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

68 61,601,5๐๐.๐๐ 53 50,731,5๐๐.๐๐ 38 46,196,337.00 57 40,345,209.00 71.70 91.06 

๓. การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

46 
66,187,358.๐๐ 

40 
53,845,458.๐๐ 32 43,491,240.๐๐ ๓๘ 42,250,820.๐๐ ๘0.00 80.77 

๔. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

34 17,1๑๑,5๐๐.๐๐ 26 14,405,500.๐๐ 22 10,621,235.20 32 9,605,358.00 84.62 73.73 

๕. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

43 23,2๐๐,๐๐๐.๐๐ 37 15,600,๐๐๐.๐๐ 26 ๑3,246,9๘๐.6๐ ๑๓ 10,732,602.17 70.27 84.82 

๖. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

28 21,017,9๐๐.๐๐ 26 19,009,000.๐๐ 24 17,135,339.06 20 11,563,939.06 92.31 90.14 

๗. ครภุัณฑ์ (ผ.๐๓) 93 65,699,280.๐๐ 93 60,599,280.๐๐ 91 58,584,277.๐๐ 53 23,756,227.๐๐ 97.85 96.67 

รวม 391 ๔24,840,138.๐๐ 335 293,894,738.๐๐ 293 261,701,887.04 256 161,879,432.00 87.46 89.05 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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70.27%

92.31%

96.67%

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

7. ครุภัณฑ์ (ผ.03)

ผลการด าเนินการ
(ร้อยละ)

เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการทั้งหมด



 
4

0
6 

แผนภูมิแสดงงบประมาณโครงการเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

7. ครุภัณฑ์ (ผ.03)

ผลการด าเนินการ
(ร้อยละ)

เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการทั้งหมด
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖3) อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ ๑ 79 15.35 170,022,6๐๐.๐๐ 40.02 60 17.91 79,704,000.๐๐ 27.12 
ยุทธศาสตร์ ๒ 68 13.55 61,601,5๐๐.๐๐ 14.50 53 15.82 50,731,5๐๐.๐๐ 17.26 
ยุทธศาสตร์ ๓ 46 10.23 66,187,358.๐๐ 15.58 40 11.94 53,845,458.๐๐ 18.32 
ยุทธศาสตร์ ๔ 34 6.65 17,1๑๑,5๐๐.๐๐ 4.03 26 7.76 14,405,500.๐๐ 4.90 
ยุทธศาสตร์ ๕ 43 9.46 23,2๐๐,๐๐๐.๐๐ 5.46 37 11.04 15,600,๐๐๐.๐๐ 5.31 
ยุทธศาสตร์ ๖ 28 6.65 21,017,9๐๐.๐๐ 4.95 26 7.76 19,009,000.๐๐ 6.47 

รวม 298 76.21 359,140,858.00 84.54 242 72.24 233,295,458.00 79.38 
ครุภณัฑ ์ 93 23.79 65,699,280.๐๐ 15.46 93 27.76 60,599,280.๐๐ 20.62 

รวมทั้งหมด 391 85.68 ๔24,840,138.๐๐ 100 335 100 293,894,738.๐๐ 100 
 

ยุทธศาสตร ์
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน
โครงการ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
งบประมาณ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ ๑ 60 ๒๕.๐๐ 72,426,478.18 27.68 ๔๓ ๒๑.๑๘ 23,625,276.77 14.59 
ยุทธศาสตร์ ๒ 38 ๒๖.๑๙ 46,196,337.00 17.65 57 ๒๘.๐๘ 40,345,209.00 24.92 
ยุทธศาสตร์ ๓ 32 ๑๖.๒๗ 43,491,240.๐๐ 16.62 ๓๘ ๑๘.๗๒ 42,250,820.๐๐ 26.10 
ยุทธศาสตร์ ๔ 22 ๑๓.๔๙ 10,621,235.20 4.06 32 ๑๕.๗๖ 9,605,358.00 5.93 
ยุทธศาสตร์ ๕ 26 ๑๑.๑๑ ๑3,246,9๘๐.6๐ 5.06 ๑๓ ๖.๔๐ 10,732,602.17 6.63 
ยุทธศาสตร์ ๖ 24 ๗.๙๔ 17,135,339.06 6.55 20 ๙.๘๖ 11,563,939.06 7.14 

รวม 202 68.94 203,117,610.04 77.61 203 79.30 138,123,205.00 85.32 
ครุภณัฑ ์ 91 31.06 58,584,277.๐๐ 22.39 53 20.70 23,756,227.๐๐ 14.68 

รวมทั้งหมด 293 100 261,701,887.04 100 ๒๕6 100 161,879,432.00 100 
 หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
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4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  คือ    

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเพ่ิมเติมถึงครั้งที่ 7, 
แก้ไขถึงครั้งท่ี 4, เปลี่ยนแปลงถึงครั้งที่ 2  

2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเพ่ิมเติมถึงครั้งที่ 7, 
แก้ไขถึงครั้งท่ี 4, เปลี่ยนแปลงถึงครั้งที่ 2  

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเพ่ิมเติมถึงครั้งที่ 7, แก้ไขถึงครั้งท่ี 4, 
เปลี่ยนแปลงถึงครั้งที่ 2 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 51 โครงการ  

 โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้  

 ปัญหา/อุปสรรค  
1) เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ต้องยกเลิก/งดการด าเนินงานตามหนังสือสั่งการของรัฐบาล 

2) โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีงบประมาณตั้งแต่ 1,500,000 ขึ้นไป บางโครงการ 
ยังไม่สามารถด าเนินการได้หรืออาจอยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณหรือ
เงินรายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสสุดท้าย ท าให้ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือต้องกันเงินไว้ จึงท าให้ไม่สามารถน ามา
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการได้  

 ข้อเสนอแนะ 
1) บางพ้ืนที่ถนนยังเป็นลูกรังต้องการงบประมาณด าเนินการก่อสร้างเพ่ืออ านวยความสะดวก

และความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นท่ีในการสัญจรไปมา 
  2) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี พ.ศ. 2563 ท าให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ในเรื่องของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไป ควรให้มีการจัดสรร
งบประมาณกระจายโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคตที่อาจจะ
ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 
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