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แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ด้ว ย ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
แผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น
ทาให้ การดาเนิ นงานในปี งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบู ร ณาการ การท างานกับ หน่ว ยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการ / ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2564 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2564 ซึง่ ได้ประกาศใช้เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชีย งราย จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี้
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการดาเนินงานของหน่วยงานอื่น
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจาแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนการดาเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ได้ดาเนินการจัดทาตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล โครงการพั ฒ นาและกิจ กรรมขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ดาเนิน การ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
คณะกรรมการสนั บสนุ น การจัดท าแผนพั ฒ นาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดเชียงราย จัดท า
ร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนงาน ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 โดยมีเค้าโครงแผนการ
ดาเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการดาเนิ นงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงั นี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน
โครงการ กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ประกาศใช้เป็นแผนการดาเนินงาน

1.4 ระยะเวลำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนิ นงานให้ จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หรือได้รับ แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่ว ยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐ วิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.5 ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ในการควบคุ ม การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. เป็ น เครื่องมือในการบริ ห ารงานประสานงานการดาเนิน การงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดาเนินการภายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 2

แบบ ผด .01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จานวนโครงการที่
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

สนช.

61

24.80

63,223,000

25.14

61

24.80

63,223,000

25.14

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6

2.44

52,000,000

20.68

สป.อบจ.

แผนงาน เคหะและชุมชน

3

1.22

1,307,000

0.52

สนช.

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2

0.81

2,500,000

0.99

สนช.

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

7

2.85

3,025,000

1.20

สศว.

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

32

13.01

6,554,120

2.61

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.41

650,000

0.26

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน การศึกษา

1

0.41

300,000

0.12

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

2.03

10,600,000

4.21

กองสวัสดิการฯ

แผนงาน การเกษตร

1

0.41

500,000

0.20

กองสวัสดิการฯ

58

23.58

77,436,120

30.79

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รวม

4

5

จานวนโครงการที่
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา

15

6.10

43,086,150

17.13

สศว.

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6

2.44

2,750,000

1.09

สศว.

แผนงาน สาธารณสุข

3

1.22

410,000

0.16

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน การศึกษา

5

2.03

2,032,400

0.81

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน สาธารณสุข

4

1.63

4,900,000

1.95

กองสาธารณสุข

33

13.41

53,178,550

21.14

แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา

1

0.41

1,050,000

0.42

สนช.

แผนงาน เคหะและชุมชน

2

0.81

2,450,000

0.97

สนช.

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

0.41

100,000

0.04

ศูนย์การเรียนรู้ฯ.

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

1.22

1,192,800

0.47

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

6

2.44

11,100,000

4.41

กองสวัสดิการฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.41

1,000,000

0.40

กองสวัสดิการฯ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

7

2.85

3,665,000

1.46

กองป้องกันฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.41

240,000

0.10

กองสาธารณสุข

22

8.94

20,797,800

8.27

แผนงาน 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงาน การเกษตร

48

19.51

26,800,000

10.66

สนช.

แผนงาน คหะและชุมชน

5

2.03

1,665,500

0.66

กองสาธารณสุข

53

21.54

28,465,500

11.32

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

4

1.63

1,340,000

0.53

สป.อบจ.

แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา

2

0.81

3,200,000

1.27

สนช.

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

1

0.41

750,000

0.30

สานักเลขาฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.41

300,000

0.12

สานักเลขาฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

5

2.03

1,610,000

0.64

กองยุทธ์ศาสตร์ฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

1

0.41

200,000

0.08

กองคลัง

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

1

0.41

100,000

0.04

กองพัสดุฯ

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

4

1.63

900,000

0.36

กองการเจ้าหน้าที่

รวม

19

7.72

8,400,000

3.34

รวมทั้งสิ้น

246

100

251,500,970

100

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

6

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่
ครุภัณฑ์โรงงำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ครุภัณฑ์สนำม
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
ครุภัณฑ์โรงงำน

แผนงาน
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
อุตสำหกรรมโยธำ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
กำรศำสนำ วัฒนธรรมฯ
กำรศำสนำ วัฒนธรรมฯ
กำรศึกษำ

จานวน
1
1
2
6
5
5
3
2
1
1
2
10
5
1
1
4
1
3
1

งบประมาณ
227,700
13,000
118,400
539,900
157,680
23,233,000
424,650
109,000
35,000
89,000
26,000
562,200
221,700
18,000
33,600
288,900
225,000
255,800
6,900

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สป.อบจ
สป.อบจ
สป.อบจ
สป.อบจ
สนช.
สนช.
สนช.
สนช.
สนช.
สนช.
สนช.
สนช.
สศว.
สศว.
สศว.
สศว.
สศว.
รร.อบจ.
รร.อบจ.
1

ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์โรงงำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณำเผยแพร่
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสิ้น

แผนงาน
กำรศึกษำ
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รักษำควำมสงบภำยใน
รักษำควำมสงบภำยใน
รักษำควำมสงบภำยใน
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป
สำธำรณสุข
สำธำรณสุข
สำธำรณสุข
สำธำรณสุข

จานวน
1
2
1
1
1
4
4
9
3
1
3
1
4
1
3
2
1
1
1
99

งบประมาณ
138,000
441,600
16,500
88,000
44,000
167,200
148,600
757,700
150,000
144,450
283,000
10,000
140,380
829,000
113,500
26,670
140,000
6,400
44,000
30,230,430

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รร.อบจ.
สำนักเลขำฯ
สำนักเลขำฯ
สำนักเลขำฯ
กองยุทธศำสตร์ฯ
กองสวัสดิกำรฯ
กองสวัสดิกำรฯ
กองป้องกันฯ
กองป้องกันฯ
กองป้องกันฯ
กองพัสดุฯ
กองพัสดุฯ
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กองกำรเจ้ำหน้ำที่
กองสำธำรณสุข
กองสำธำรณสุข
กองสำธำรณสุข
กองสำธำรณสุข

2

บัญชีข้อมูลรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ดอกไม้เจ็ดสีที่ริมโขง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000 ในพื้นที่จังหวัด สานักปลัดฯ
เชียงราย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5
ตามหนังสือสานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

2

ดอกไม้แห่งท้องทุ่งร้องหลอด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000 ในพื้นที่จังหวัด สานักปลัดฯ
เชียงราย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5
ตามหนังสือสานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

3

ทุ่งดอกไม้แห่งความทรงจา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000 ในพื้นที่จังหวัด สานักปลัดฯ
เชียงราย

4

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

30,500,000 ในพื้นที่จังหวัด สานักปลัดฯ

เชียงราย

5

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
ประติมากรรมสร้างสรรค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

9,500,000 ในพื้นที่จังหวัด สานักปลัดฯ
เชียงราย

6

หนาวนี้ที่เวียงเทิง ตอนดอกผีเสื้อ
โบยบิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

3,000,000 ในพื้นที่จังหวัด สานักปลัดฯ
เชียงราย

รวม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5
ตามหนังสือสานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5
ตามหนังสือสานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5
ตามหนังสือสานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0726.6/20666 ลงวันที่ 27 ก.ย.2564

52,000,000

9

10

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
20,000 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ
1 วันท้องถิ่นไทย
ดาเนินงานตามโครงการฯ

2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

3 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

620,000 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

1 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
การใช้งานระบบปฏิบัติการ ศูนย์
บริหารจัดการน้าจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านการท่องเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์

รวม

1,340,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง
ขนาด 24,000
บีทียูจานวน 9 เครื่อง ๆ ละ
25,300.-บาท
รวม

สถานที่
ดาเนินการ

227,700 อบจ.ชร.

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สานักปลัดฯ

227,700
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
1 เครื่องผสมสัญญานเสียง

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าจัดซื้อเครื่องผสม
13,000 อบจ.ชร.
สานักหลั
ปลักดฯ
สัญญานเสียง จานวน 1
เครื่อง
รวม

13,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
1

กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR

2

เลนส์กล้องถ่ายรูป

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
DSLR จานวน 1 กล้อง
ค่าจัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายรูป
จานวน 1 ชิ้น

รวม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
85,900 อบจ.เชียงราย สานักหลั
ปลัดกฯ
32,500 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

118,400

13

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แบบ ผด.02/1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
330,000 อบจ.เชียงราย สานักหลั
ปลัดกฯ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที่ 2

สาหรับงานประมวลผล แบบที่
2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 11
เครื่องๆ ละ 30,000.-

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 3เครื่องๆ ละ
22,000.-

สาหรับงานประมวลผล

3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
Printer) สาหรับกระดาษขนาด หมึก (Ink Printer) สาหรับ
A3
กระดาษขนาด A3 จานวน 1
เครื่อง

4 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน
2 เครื่องๆ ละ 36,000.-

66,000 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

6,300 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

72,000 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

ที่

ครุภัณฑ์

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 switch) ขนาด 16 ช่อง

รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 switch)
ขนาด 16 ช่อง จานวน 2
เครื่องๆ ละ 2,800.-บาท

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
(Access Point)
แบบที่ 1

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,400 อบจ.เชียงราย สานักหลั
ปลัดกฯ

43,200 อบจ.เชียงราย สานักปลัดฯ

สัญญาณแบบไร้สาย(Access
Point) แบบที่ 1 จานวน 8
เครื่องๆ ละ 5,400.-บาท

รวม

539,900
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สานักเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

750,000 อบจ.เชียงราย สานักเลขาฯ

750,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
300,000 อบจ.เชียงราย สานักเลขาฯ
1 อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายที่เชื่อมโยงกับ การ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

300,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1 เครื่องดูดฝุ่น

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด
25 ลิตร จานวน 1 เครื่อง

15,200 อบจ.ชร.

สานักเลขาฯ

2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 44,000 บีทียู

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน(ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 44 000 บีที
ยูจานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
53,300.-บาท

426,400 อบจ.ชร.

สานักเลขาฯ

รวม

441,600

18
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์โรงงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
1 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดัน
สูง จานวน 1 เครื่อง
รวม

งบประมาณ
สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
16,500 อบจ.ชร. สานักหลั
เลขาฯ

16,500

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 4
เครื่องๆ ละ 22,000.-บาท
รวม

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
88,000 อบจ.ชร. สานักหลั
เลขาฯ

88,000
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สานักช่าง

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
250,000 ต.โชคชัย - สานักช่าง
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 75.00 ม. หรือพื้นที่
ต.หนองป่าก่อ
ม.6 ต.โชคชัย - ม.8 ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.
อ.ดอยหลวง
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอย ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
จ.เชียงราย
หลวง จ.เชียงราย
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.8 ต.หนองป่าก่อ ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอย
หลวง จ.เชียงราย

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

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

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

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

500,000 ต.ป่าซาง
สานักช่าง
อ.เวียงเชียงรุ้ง
- ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000 ต.หงาว สานักช่าง
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 150.00 ม. หรือ
ต.เวียง อ.เทิง
ม.8 ต.หงาว - ม.4
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
จ.เชียงราย
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.1 ต.เทอดไทย ม.2 ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 465.00
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,790.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

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

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

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

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

สานักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 105.00 ม. หรือ
ม.11 ต.เทอดไทย พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ม.20 ต.แม่สลองใน
630.00 ตร.ม. หนา
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เฉลี่ย 0.15 ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.เทอดไทย - สานักช่าง
ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

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

ิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

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

สานักช่าง

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

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

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

สานักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 130.00 ม. หรือ
ม.18 ต.แม่ยาว
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 780.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.
0.15 ม.
เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.แม่ยาว
สานักช่าง
อ.เมือง
เชียงราย ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 105.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
630.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

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

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

ิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 260.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,820.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

1,000,000 ต.เมืองพาน - สานักช่าง
ต.สันติสุข
อ.พาน
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 150.00 ม. หรือ
ม.3 ต.แม่พริก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ม.11 ต.เจดีย์หลวง
900.00 ตร.ม. หนา
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เฉลี่ย 0.15 ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.แม่พริก - สานักช่าง
ต.เจดีย์หลวง
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

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

สานักช่าง

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.5 ต.ม่วงคา - ม.8
ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.ม่วงคา ต.หัวง้ม
อ.พาน
จ.เชียงราย

สานักช่าง

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 880.00
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,280.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

3,000,000 ต.แม่เปา สานักช่าง
ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
2,823,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 830.00 ม. หรือ
ม.5 ต.รอบเวียง พื้นที่ไม่น้อยกว่า
เขตเทศบาลนคร
4,980.00 ตร.ม. หนา
เชียงราย อ.เมือง
เฉลี่ย 0.15 ม.
เชียงราย จ.เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.รอบเวียง - สานักช่าง
เขตเทศบาล
นครเชียงราย
อ.เมือง
เชียงราย
จ.เชียงราย

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

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

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

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

ิผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 135.00
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
810.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

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

สานักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ยาว 150.00 ม. หรือ
ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
- ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง 900.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 0.15 ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.แม่ไร่
สานักช่าง
อ.แม่จัน ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

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

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

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

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

สานักช่าง

27

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
23 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
2,000,000
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ยาว 650.00 ม. หรือมี
(Asphaltic Concrete) พื้นที่ไม่น้อยกว่า
เชื่อมระหว่าง ม.7
3,900.00 ตร.ม.
ต.โรงช้าง - ม.14
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.โรงช้าง - สานักช่าง
ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

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

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

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

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

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

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

28

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
26 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดสองช่องจราจร
5,280,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ม.9 ต.เมืองชุม - ม.2 ยาว 40.00 ม.
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย (ชนิดมีทางเดินเท้า)
จ.เชียงราย
27 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.11
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

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

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.เมืองชุม - สานักช่าง
ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

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

สานักช่าง

28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดสองช่องจราจร
เสริมเหล็ก ม.18 ต.เวียง ทางรถกว้าง 6.00 ม.
อ.เทิง จ.เชียงราย
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,700,000 ต.เวียง อ.เทิง สานักช่าง
จ.เชียงราย

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

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

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

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

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

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

สานักช่าง

29

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดสองช่องจราจร
1,700,000 ต.ป่าตาล
สานักช่าง
เสริมเหล็ก ม.8
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
อ.ขุนตาล
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
ยาว 12.00 ม.
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
32 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดสองช่องจราจร
เสริมเหล็ก ม.8 ต.ศรีค้า ทางรถกว้าง 6.00 ม.
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,700,000 ต.ศรีค้า
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

สานักช่าง

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

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

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

สานักช่าง

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

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

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

สานักช่าง

30

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
35 ขยายถนนคอนกรีตเสริม ขยายถนน คสล.
2,000,000
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7 จากเดิมกว้าง 5.00 ม.
ต.แม่สลองนอก
ยาว 1,800.00 ม.
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.20 เป็นกว้าง 6.00 ม.
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ยาว 1,800.00 ม.
จ.เชียงราย
โดยพื้นที่ขยายไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.แม่สลองนอก สานักช่าง
อ.แม่ฟ้าหลวง
- ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

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

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

700,000 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

สานักช่าง

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

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

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

31

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38 ขยายสะพานคอนกรีต ขยายสะพาน คสล.
900,000 ต.ต้า
สานักช่าง
เสริมเหล็ก ม.2 ต.ต้า จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
อ.ขุนตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ยาว 13.00 ม.
จ.เชียงราย
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 13.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
39 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.23 ต.แม่สลองใน ม.9 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

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

40 ขยายสะพานคอนกรีต ขยายสะพาน คสล.
เสริมเหล็ก ม.1 ต.สถาน จากเดิมกว้าง 3.50 ม.
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ยาว 14.00 ม.
เปŨนกว้าง 6.00 ม.
ยาว 14.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

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

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

สานักช่าง

32

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
41 ขยายสะพานคอนกรีต ขยายสะพาน คสล.
1,200,000 ต.สถาน
สานักช่าง
เสริมเหล็ก ม.12
ทั้งสองข้างจากเดิมกว้าง
อ.เชียงของ
ต.สถาน อ.เชียงของ
3.50 ม. ยาว 14.00 ม.
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 14.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
42 ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.15
ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

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

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

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

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

สานักช่าง

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

33

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
44 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ขนาดพื้นที่ซ่อมแซม
500,000
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ไม่น้อยกว่า
ม.8 ต.ศรีดอนมูล 720.00 ตร.ม.
ม.11 ต.ป่าสัก
หนาเฉลี่ย
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0.15 ม.
45 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.13 ต.นางแล -ม.9
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพื้นที่ซ่อมแซม
ไม่น้อยกว่า
780.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

46 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.7 ต.ม่วงคา - ม.6
ต.แม่เย็น อ.พาน
จ.เชียงราย

ิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 400.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,400.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ศรีดอนมูล - สานักช่าง
ต.ป่าสัก
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

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

สานักช่าง

2,070,000 ต.แม่เย็น
อ.พาน
จ.เชียงราย

สานักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
47 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 167.00 ม.
(Asphaltic Concrete) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
เชื่อมระหว่าง ม.11
1,002.00 ตร.ม.
ต.แม่คา - ม.9 ต.จันจว้า
ใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.แม่คา สานักช่าง
ต.จันจว้าใต้
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

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

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

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

สานักช่าง

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างม.5 ต.
จอมสวรรค์ - ม.2 ต.ศรี
ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

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

500,000 ต.จอมสวรรค์ สานักช่าง
- ต.ศรีค้า
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
50 ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เชื่อมระหว่าง ม.2
ยาว 1,000.00 ม.
ต.ดงมะดะ - ม.8
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ต.จอมหมอกแก้ว
6,000.00 ตร.ม.
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ดงมะดะ - สานักช่าง
ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

51 ปรับปรุงถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่าง ม.2
ต.บ้านโป่ง - ม.15
ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.บ้านโป่ง - สานักช่าง
ต.ป่างิ้ว
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

52 ปรับปรุงถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่าง ม.3
ต.ป่างิ้ว - ม.9 ต.เวียง
กาหลง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.ป่างิ้ว สานักช่าง
ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

53 ปรับปรุงถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่าง ม.9
ต.ป่างิ้ว - ม.12 ต.เวียง
กาหลง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.ป่างิ้ว สานักช่าง
ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

36

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
54 ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เชื่อมระหว่าง ม.1
ยาว 700.00 ม.
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ม.14 ต.ท่าก๊อ
4,200.00 ตร.ม.
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.สันสลี
สานักช่าง
อ.เวียงป่าเป้า ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

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

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

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

สานักช่าง

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

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

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

สานักช่าง

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

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

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

สานักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
58 ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
500,000
เชื่อมระหว่าง ม.14
ความยาวรวม 450.00 ม.
ต.สถาน - ม.11
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 2,700.00 ตร.ม
จ.เชียงราย

แบบ ผด.02

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.สถาน สานักช่าง
ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

59 ปรับปรุงถนนหินคลุก
เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.งิ้ว
อ.เทิง - ม.5 ต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

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

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

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

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

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

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

ขนาดกว้าง 1.50 ม.
ยาว 93.00 ม.

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

รวม

63,223,000

สานักช่าง

สานักช่าง
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ติดตั้งแผงวงจรควบคุม ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลัก สาหรับสวนไม้งาม หลักสาหรับสวนไม้งาม
ริมน้ากก
ริมน้ากก จานวน 1 ระบบ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
497,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

2 ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักสาหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน

ติดตั้งแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักสาหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน จานวน 1 ระบบ

310,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

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

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
จานวน 1 ระบบ

500,000 สถานีขนส่ง สานักช่าง
ผู้โดยสาร
จังหวัด
เชียงราย
แห่งที่ 2

รวม

1,307,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระ
ธาตุจอมหมอกแก้ว ม.9 ธาตุจอมหมอกแก้ว ม.9
ต.จอมหมอกแก้ว
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ลาว จ.เชียงราย
รายละเอียดประกอบด้วย
งานปรับปรุงลาน
ทางเดินโดยรอบพระธาตุ
งานรื้อถอนอาคาร ศาลา
ซุ้ม ฯลฯ โดยรอบพระ
ธาตุ
และงานปรับปรุงอาคาร
สาหรับประกอบพิธีทาง
ศาสนา จานวน 1 แห่ง

แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,000,000 ต.จอม
สานักช่าง
หมอกแก้ว
อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือ ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือ
เมืองเชียงราย วัดพระ เมืองเชียงราย
ธาตุดอยจอมทอง
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย ประกอบด้วย
งานระบบไฟฟ้าภายนอก
อาคาร งานระบบ
สุขาภิบาล และปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรวมทั้งหมด
จานวน 1 แห่ง
รวม

แบบ ผด.02

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500,000 ต.เวียง
สานักช่าง
อ.เมือง
เชียงราย
จ.เชียงราย

2,500,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ติดตั้งโคมไฟถนน
โคมไฟถนนพลังงาน
1,470,000 ต.เทอดไทย - สานักช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ต.แม่ฟ้าหลวง
แบบประกอบในชุด
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30
อ.แม่ฟ้าหลวง
เดียวกันสายทาง ชร.ถ. วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร
จ.เชียงราย
1-0097 เชื่อมระหว่าง แบบเสากิ่งเดี่ยว
ม.14 ต.เทอดไทย (SA30W6-X1) และพุก
ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง
เหล็ก ความยาว 1.50
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมตร จานวน 21 ชุด ๆ
ละ 70,000.-บาท
2 ติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุด
เดียวกันสายทาง ชร.ถ.
1-0097 เชื่อมระหว่าง
ม.2,5 ต.แม่สลองใน ม.12 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
3

รวม

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

980,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

2,450,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม
ขนาดกว้าง 8.00 ม.
1,050,000 ต.ปอ
สานักช่าง
หัตถกรรมและกลุ่ม
ยาว 16.00 ม.
อ.เวียงแก่น
ผู้สูงอายุอาเภอเวียงแก่น สูง 4.00 ม.
จ.เชียงราย
ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
รวม

1,050,000
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บัญชีจ้านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ศึกษาการบริหารจัดการ ศึกษาการบริหารจัดการ
500,000 อ.ดอยหลวง จ. ส้านักช่าง
น้า อ้าเภอดอยหลวง
น้า อ้าเภอดอยหลวง
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 1 เล่ม
2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง ม.12 ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
3 ก่อสร้างคลองส่งน้า
คอนกรีต เสริมเหล็ก
ช่วงระหว่าง ม.3
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน - ม.2 ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 100.00 ม
ขนาดกว้าง 1.00 ม.
ความยาวรวม 620.00
ม. ลึก 1.00 ม.

1,000,000 ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
2,000,000 ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

ส้านักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ก่อสร้างฝายน้าล้น
ขนาดสันฝาย
500,000 ต.แม่ต้า
ส้านักช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 8.00 ม.
อ.พญาเม็งราย
ม.11 ต.แม่ต้า
สูง 1.50 ม.
จ.เชียงราย
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.18 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
5 ก่อสร้างฝายน้าล้น
ขนาดสันฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 15.00 ม.
ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง สูง 2.00 ม.
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14 ต.หงาว
อ.เทิง จ.เชียงราย

800,000 ต.หงาว
อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง

6 ก่อสร้างฝายน้าล้น
ขนาดสันฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 กว้าง 8.00 ม.
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น สูง 1.50 ม
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.3 ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

500,000 ต.หล่ายงาว - ส้านักช่าง
ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ก่อสร้างฝายน้าล้น
ขนาดสันฝาย
500,000 ต.ป่าซาง - ต. ส้านักช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 กว้าง 8.00 ม.
ทุ่งก่อ
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง สูง 1.50 ม.
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
จ.เชียงราย
ร่วมกับ ม.15 ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
8 ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูป
ตัวยู เชื่อมระหว่าง ม.8
ต.ป่าแดด - ม.2
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

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

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

ส้านักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ขุดลอกคลองแม่สะกึน สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ห้วยสัก
ส้านักช่าง
ช่วงระหว่าง ม.10
กว้าง 19.00 ม.
อ.เมือง
ต.ห้วยสัก อ.เมือง
ยาว 2,000.00 ม.
เชียงราย เชียงราย - ม.1
ลึก 3.40 ม.
ต.ดอนศิลา
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
เฉลี่ยกว้าง 19.00 ม.
จ.เชียงราย
ยาว 2,000.00 ม.
ลึก 4.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.
10 ขุดลอกร่องคัวะ ช่วง
ระหว่าง ม.5 ต.สันทราย
งาม อ.เทิง - ม.8
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.สันทรายงาม ส้านักช่าง
อ.เทิง ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 ขุดลอกร่องโป่ง ช่วง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ทุ่งก่อ ส้านักช่าง
ระหว่าง ม.15 ต.ทุ่งก่อ กว้าง 23.00 ม.
ต.ดงมหาวัน
- ม.4 ต.ดงมหาวัน
ยาว 320.00 ม.
อ.เวียงเชียงรุ้ง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่
จ.เชียงราย
เชียงราย
ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 23.00 ม.
ยาว 320.00 ม.
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.
12 ขุดลอกร่องสว่าน ช่วง
ระหว่าง ม.1 ต.งิว อ.เทิง
- ม.2 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.งิว อ.เทิง - ส้านักช่าง
ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 ขุดลอกร่องแหย่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.โยนก
ส้านักช่าง
ตอนบน ช่วงระหว่าง ม. กว้าง 13.50 ม.
อ.เชียงแสน 9
ยาว 1,025.00 ม.
ต.ท่า
ต.โยนก อ.เชียงแสน - ลึก 1.50 ม.
ข้าวเปลือก
ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
อ.แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เฉลี่ยกว้าง 13.50 ม.
จ.เชียงราย
ยาว 1,025.00 ม.
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.
14 ขุดลอกล้าน้าหงาว ช่วง
ระหว่าง ม.3 ต.หงาว ม.23 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพืนที่รวมโดย
1,000,000 ต.หงาว ส้านักช่าง
เฉลี่ย 5-0-00 ไร่
ต.เวียง อ.เทิง
(8,000.00 ตร.ม.)
จ.เชียงราย
ลึก 1.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพืนที่รวม
โดยเฉลี่ย 5-0-00 ไร่
(8,000.00 ตร.ม.)
ลึก 3.40 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า
19,500.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 ขุดลอกล้าห้วยเกียง ช่วง สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.เวียง ส้านักช่าง
ระหว่าง ม.1 ต.เวียง - กว้าง 5.00 ม.
ต.ป่าสัก
ม.9 ต.ป่าสัก อ.เชียง
ยาว 2,620.00 ม.
อ.เชียงแสน
แสน จ.เชียงราย
ลึก 1.20 ม.
จ.เชียงราย
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,620.00 ม.
ลึก 2.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม
16 ขุดลอกล้าห้วยป่าสัก
ช่วงระหว่าง ม.8
ต.ทานตะวัน อ.พาน
จ.เชียงราย - ม.5
ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ
จ.พะเยา

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

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

ส้านักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 ขุดลอกล้าห้วยร่องขุ่น สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.แม่เงิน ส้านักช่าง
ช่วงระหว่าง ม.10
กว้าง 12.00 ม.
ต.บ้านแซว
ต.แม่เงิน - ม.2
ยาว 1,410.00 ม.
อ.เชียงแสน
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน ลึก 2.50 ม.
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 12.00 ม.
ยาว 1,410.00 ม.
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.
18 ขุดลอกล้าห้วยร่องขุ่น
ช่วงระหว่าง ม.5
ต.ดอยลาน อ.เมือง
เชียงราย - ม.6
ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.ดอยลาน
ส้านักช่าง
อ.เมืองเชียงราย
- ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 ขุดลอกล้าห้วยฮ้อม ช่วง สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.แม่เปา ส้านักช่าง
ระหว่าง ม.1 ต.แม่เปา - กว้าง 9.00 ม.
ต.เม็งราย
ม.10 ต.เม็งราย
ยาว 1,100.00 ม.
อ.พญาเม็งราย
อ.พญาเม็งราย
ลึก 1.00 ม.
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 10.00 ม.
ยาว 1,100.00 ม.
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.
20 ขุดลอกล้าเหมืองร่องตา
แมว ช่วงระหว่าง ม.5
ต.เวียงเหนือ - ม.9
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.เวียงเหนือ - ส้านักช่าง
ต.เมืองชุม
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ขุดลอกล้าเหมืองร่องมีด สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ป่าแดด ส้านักช่าง
ช่วงระหว่าง ม.6
กว้าง 8.00 ม.
ต.สันมะค่า
ต.ป่าแดด - ม.3
ยาว 3,250.00 ม.
อ.ป่าแดด
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด ลึก 1.50 ม.
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ยาว 3,250.00 ม.
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.
22 ขุดลอกหนองช้างน้อย
ม.1 ต.ศรีโพธิ์เงิน
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.2
ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพืนที่โดยเฉลี่ย
3-0-00 ไร่
(4,800.00 ตร.ม.)
ลึก 1.50 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพืนที่
โดยเฉลี่ย 3-0-00 ไร่
(4,800.00 ตร.ม.)
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,600.00
ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

500,000 ต.ป่าแดด - ต. ส้านักช่าง
โรงช้าง
อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 ขุดลอกหนองน้าหลง
สภาพเดิมพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ป่าอ้อดอน ส้านักช่าง
ม.15 ต.ป่าอ้อดอนชัย 8-3-50 ไร่
ชัย
อ.เมืองเชียงราย
(14,200.00 ตร.ม.)
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ลึก 2.50 ม.
จ.เชียงราย ร่วมกับ ม.12 ต.บัวสลี ขุดลอกใหม่ให้มีพืนที่
ต.บัวสลี
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
โดยเฉลี่ย 8-3-50 ไร่
อ.แม่ลาว
(14,200.00 ตร.ม.)
จ.เชียงราย
ลึก 3.30 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)
24 ขุดลอกหนองป่าไคร้
ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพืนที่โดยเฉลี่ย
8-3-00 ไร่
(14,000.00 ตร.ม.)
ลึก 1.50 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพืนที่โดย
เฉลี่ย 8-3-00 ไร่
(14,000.00 ตร.ม.)
ลึก 3.00 ม. หรืปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

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

ส้านักช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 ขุดลอกหนองป่าสัก ม.7 สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ธารทอง
ส้านักช่าง
ต.ธารทอง อ.พาน
กว้าง 20.00 ม.
อ.พาน
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ยาว 800.00 ม.
ต.ดงมะดะ
ร่วมกับ ม.14
ลึก 2.00 ม.
อ.แม่ลาว
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
เฉลี่ยกว้าง 20.00 ม.
ยาว 800.00 ม.
ลึก 3.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 ขุดลอกหนองป่าสักและ - ช่วงที่ 1 สภาพเดิมโดย
500,000 ต.ริมกก ส้านักช่าง
ล้าเหมืองส่งน้า ม.6
เฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ต.บ้านดู่
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย ยาว 940.00 ม.
อ.เมือง
จ.เชียงราย ใช้
ลึก 0.80 ม.
เชียงราย
ประโยชน์ร่วมกับ ม.10 ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
จ.เชียงราย
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
เชียงราย
ยาว 940.00 ม.
จ.เชียงราย
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,200.00 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 2 สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 16.00 ม.
ยาว 80.00 ม.
ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 20.00 ม.
ยาว80.00 ม.
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,200.00 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 ต่อ
- ช่วงที่ 3 สภาพเดิมโดย
ส้านักช่าง
เฉลี่ยกว้าง 22.00 ม.
ยาว 80.00 ม.
ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 25.00 ม.
ยาว 80.00 ม.
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,600.00 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 4 สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 6.00 ม.
ยาว 100.00 ม.
ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 10.00 ม.
ยาว 100.00 ม.
ลึก 2.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27 ขุดลอกหนองสลาบ ม.3 สภาพเดิม พืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ป่าแดด - ส้านักช่าง
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
3-0-00 ไร่ (4,800.00
ต.สันมะค่า
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ตร.ม.)
อ.ป่าแดด
ร่วมกับ ม.3 ต.สันมะค่า ลึก 1.50 ม. ขุดลอกใหม่
จ.เชียงราย
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ให้มีพืนที่โดยเฉลี่ย
3-0-00 ไร่
(4,800.00 ตร.ม.)
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,600.00 ลบ.ม. (รวม
ค่าขนย้าย)
28 ขุดลอกหนองแสะ ม.1,2
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.9 ต.แม่ต้า
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.ยางฮอม
ส้านักช่าง
อ.ขุนตาล ต.แม่ต้า
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
29 ขุดลอกหน้าฝายบ้านวัง สภาพเดิมพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.สันมะค่า - ส้านักช่าง
อวน ม.6 ต.สันมะค่า 3-0-00 ไร่
ต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (4,800.00 ตร.ม.)
อ.ป่าแดด
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.9 ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่
จ.เชียงราย
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
ให้มีพืนที่โดยเฉลี่ย
จ.เชียงราย
3-0-00 ไร่
(4,800.00 ตร.ม.)
ลึก 4.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,600 ลบ.ม. (รวมค่า
ขนย้าย)
30 ขุดลอกอ่างเก็บน้าพนัง
ม.3 ต.สันทราย
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4
ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพืนที่โดยเฉลี่ย
3-1-75 ไร่
(5,500.00 ตร.ม.)
ลึก - ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
พืนที่โดยเฉลี่ย3-1-75 ไร่
(5,500.00 ตร.ม.)
ลึก 2.10 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า
10,500.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย

500,000 ต.สันทราย
ส้านักช่าง
ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 เขตเทศบาล ส้านักช่าง
เปิด ล้าเหมือง
กว้าง 12.00 ม.
นครเชียงราย
สาธารณประโยชน์ ม.3 ยาว 1,000.00 ม.
- ต.ท่าสาย
เขตเทศบาลนครเชียงราย ลึก 2.50 ม. หรือ
อ.เมือง
อ.เมืองเชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
เชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ 12,010.00 ลบ.ม.
จ.เชียงราย
ร่วมกับ ม.1 ต.ท่าสาย พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
อ.เมืองเชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
จ.เชียงราย
940.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ท่าสาย
ส้านักช่าง
เปิด หนองน้าสาธารณะ 4-0-00 ไร่
อ.เมืองเชียงราย
แม่ลาวหลง ม.2
(6,400.00 ตร.ม.)
- ต.เวียงชัย
ต.ท่าสาย อ.เมือง
ลึก 1.60 ม. หรือ
อ.เวียงชัย
เชียงราย จ.เชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
9,200.00 ลบ.ม.
ม.5 ต.เวียงชัย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 9,800.00
ลบ.ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.บ้านดู่
ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าดอย
กว้าง 50.00 ม.
อ.เมืองเชียงราย
พระบาท ม.7 ต.บ้านดู่ ยาว 90.00 ม.
จ.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ลึก 3.50 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,100.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,690.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 9,790.00
ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
34 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.เวียง ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าทุ่งโห้ง กว้าง 67.00 ม.
ต.สันทรายงาม
ม.5 ต.เวียง อ.เทิง
ยาว 67.00 ม.
อ.เทิง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ลึก 2.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ร่วมกับ ม.2 ต.สันทราย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
งาม อ.เทิง จ.เชียงราย 7,800.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,530.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,330.00 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ดอยลาน - ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าห้วยงู 3-0-00 ไร่
ต.ห้วยสัก
เหลือม ม.10
(4,800.00 ตร.ม.)
อ.เมืองเชียงราย
ต.ดอยลาน อ.เมือง
ลึก 2.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
เชียงราย จ.เชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ
9,500.00 ลบ.ม.
ม.29 ต. ห้วยสัก
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
อ.เมืองเชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
จ.เชียงราย
600.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 10,100.00
ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.แม่สรวย - ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าห้วยบง กว้าง 35.00 ม.
ต.ป่าแดด
ม.4 ต.แม่สรวย
ยาว 120.00 ม.
อ.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ลึก 2.50 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ต.ป่าแดด
9,120.00 ลบ.ม.
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
420.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,540.00 ลบ.ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ม่วงยาย - ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าห้วยลึก กว้าง 35.00 ม.
ต.หล่ายงาว
ม.4 ต.ม่วงยาย
ยาว 80.00 ม.
อ.เวียงแก่น
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ลึก 4.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 8,730.00 ลบ.ม.
จ.เชียงราย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
640.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,370.00 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ม่วงยาย - ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าห้วยหลู้ กว้าง 45.00 ม.
ต.ท่าข้าม
ม.1 ต.ม่วงยาย
ยาว 90.00 ม.
อ.เวียงแก่น
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ลึก 2.50 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 8,930.00 ลบ.ม.
จ.เชียงราย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
420.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,350.00 ลบ.ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
39 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ท่าสาย
ส้านักช่าง
เปิด อ่างเก็บน้าห้วยฮ้อม 4-0-00 ไร่
อ.เมืองเชียงราย
ม.10 ต.ท่าสาย
(6,400.00 ตร.ม.)
จ.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ลึก 1.50 ม. หรือ
ต.เวียงชัย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
อ.เวียงชัย
ร่วมกับ ม.5 ต.เวียงชัย 8,900.00 ลบ.ม.
จ.เชียงราย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
900.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,800.00 ลบ.ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ปงน้อย ส้านักช่าง
เปิด หนองจอแฮ้ง ม.10 กว้าง 60.00 ม.
ต.โชคชัย
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง ยาว 60.00 ม.
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ลึก 3.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ร่วมกับ ม.5 ต.โชคชัย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 9,305.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
510.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 9,815.00
ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
41 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.หนองป่าก่อ ส้านักช่าง
เปิด หนองทราย ม.8 กว้าง 60.00 ม.
- ต.โชคชัย
ต.หนองป่าก่อ
ยาว 80.00 ม.
อ.ดอยหลวง จ.
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ลึก 2.00 ม. หรือ
เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ม.6 ต.โชคชัย
8,800.00 ลบ.ม.
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
850.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,650.00 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ริมกก
ส้านักช่าง
เปิด หนองน้าวังซาง
กว้าง 28.00 ม.
อ.เมืองเชียงราย
ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง
ยาว 130.00 ม.
จ.เชียงราย
เชียงราย จ.เชียงราย
ลึก 3.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 28.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
ลึก 5.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,875.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,305.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,180.00 ลบ.ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
43 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.เวียงชัย - ส้านักช่าง
เปิด หนองบวกแฮด
กว้าง 55.00 ม.
ต.เวียงเหนือ
ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย ยาว 90.00 ม.
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ลึก 2.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ร่วมกับ ม.5
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ต.เวียงเหนือ
9,070.00 ลบ.ม.
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
640.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,710.00 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ยางฮอม
ส้านักช่าง
เปิด หนองบัว ม.1
กว้าง 40.00 ม.
อ.ขุนตาล ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
ยาว 100.00 ม.
ต.แม่ต้า
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ลึก 2.00 ม. หรือ
อ.พญาเม็งราย
ร่วมกับ ม.9 ต.แม่ต้า
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
จ.เชียงราย
อ.พญาเม็งราย
7,200.00 ลบ.ม.
จ.เชียงราย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,145.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,345.00 ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ป่าซาง ส้านักช่าง
เปิด หนอง
2-1-30 ไร่
ต.ศรีค้า
สาธารณประโยชน์ ม.10 (3,720.00 ตร.ม.)
อ.แม่จัน
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
ลึก 3.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค้า
9,400.00 ลบ.ม.
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 10,500.00
ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
46 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ป่าซาง ส้านักช่าง
เปิด หนอง
1-2-25 ไร่
ต.ศรีค้า
สาธารณประโยชน์ ม.6 (2,500.00 ตร.ม.)
อ.แม่จัน
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
ลึก 3.50 ม. หรือ
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค้า
7,000.00 ลบ.ม.
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,630.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 9,630.00
ลบ.ม.

75

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย
500,000 ต.ป่าอ้อดอนชัย ส้านักช่าง
เปิด หนองแสะ ม.5
3-2-40 ไร่
- ต.สันทราย
ต.ป่าอ้อดอนชัย
(5,760.00 ตร.ม.)
อ.เมืองเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ลึก 1.75 ม. หรือ
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
ร่วมกับ ม.8 ต.สันทราย 9,300.00 ลบ.ม.
อ.เมืองเชียงราย
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
จ.เชียงราย
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า600.00 ลบ.ม. รวม
ปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 9,900.00
ลบ.ม.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึนจากโครงการ
(บาท)
ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
48 ธนาคารน้าใต้ดินระบบ ขนาดโดยเฉลี่ย
500,000 ต.ศรีดอนชัย - ส้านักช่าง
เปิด หนองอ้อ ม.4
กว้าง 25.00 ม.
ต.สถาน
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ ยาว 140.00 ม.
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ ลึก 3.00 ม. หรือ
จ.เชียงราย
ร่วมกับ ม.6 ต.สถาน
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 8,395.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
875.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า
9,270.00 ลบ.ม
รวม

26,800,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เพิ่มศักยภาพความรู้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
200,000 อบจ.เชียงราย สานักการช่าง
ความเข้าใจในการ
การฝึกอบรมตาม
ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง โครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ผังเมืองรวม จ.เชียงราย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ ค่า
ยานพาหนะ ค่าที่พัก
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานตาม
โครงการฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคาร
3,000,000 อบจ.เชียงราย สานักการช่าง
สานักงานองค์การ
สานักงานองค์การบริหาร
บริหารส่วนจังหวัด
ส่วนจังหวัดเชียงราย
เชียงราย (ชั้น 5)
(ชั้น 5)ประกอบด้วยงาน
ปรับปรุงอาคารสานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (ชั้น 5)
เพื่อเป็นห้องทางาน ห้อง
บริการประชาชน และ
รองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โดย
ปรับปรุง พื้น ผนัง เพดาน
และก่อสร้างต่อเติม

รวม

3,200,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สานักงานไร้สาย
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,890.บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีหน้าจอ
LCD รองรับระบบคลื่นความถี่ 2.4
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
2 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก GHz
ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)
ส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง
แบบติดผนัง(ระบบInverter) (ระบบ Inverter) 18,000 บีทียู
18,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่องๆ ละ 29,600.-บาท

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยก จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติด
แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
ขนาด 12,000 บีทียู
12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง
4 ชุดโทรศัพท์สานักงาน
ไร้สาย

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,780 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

118,400 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

19,500 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

จัดซื้อชุดโทรศัพท์สานักงานไร้สาย
จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
มีหน้าจอ LCD ระบบคลื่นความถี่
2.4 GHZ มีเครื่องหลัก 1 เครื่อง
และเครื่องย่อย 4 เครื่อง

8,900 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

5 รถเข็นของ 4 ล้อ พื้นเหล็ก จัดซื้อรถเข็นของ 4 ล้อ พื้นเหล็ก
จานวน 3 ชุด ๆ ละ 1,700.-บาท

5,100 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

รวม

157,680

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,900,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

1 รถตัดกิ่งไม้และตัดหญ้า
ไหล่ทางอเนกประสงค์

จัดซื้อรถตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าไหล่
ทางอเนกประสงค์ จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 6 ล้อ
ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

2 รถบดล้อยาง

จัดซื้อรถบดล้อยาง จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 10 ตัน ชนิด 7 ล้อ
ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ

3,000,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

3 รถบดล้อเหล็กคู่
สั่นสะเทือน

จัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ สั่นสะเทือน
จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตัน

3,200,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

81

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6
4 รถบรรทุก (ดีเซล)
ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 ของสานัก
งบประมาณดังนี้ ปริมาตรกระบอก
สูบ ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซีหรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่าากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้า
5 รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6
ล้อ ติดตั้งเครนสลิง
ล้อ กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
พร้อมชุดพัฒนาบ่อบาดาล 150 แรงม้า ติดตั้งเครนสลิง
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อม
เครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ มีกาลังแรงม้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีแรงดัน
ไม่น้อยกว่า 7 bar และมีอุปกรณ์
ในการพัฒนาบ่อบาดาล ความลึก
ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
รวม

แบบ ผด.02/1
2,633,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

6,500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

23,233,000

82

บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ส้ำหรับที่ไม่ได้ด้ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องสูบน้ำ (ซับเมิร์สสูบ จัดซือเครื่องสูบน้ำ (ซับเมิร์สสูบน้ำ)
น้ำ)
จ้ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี ขนำด 2 นิว
ก้ำลัง 2 แรงม้ำ ชุดปั๊มน้ำ 2
แรงม้ำ ชนิดท่อส่ง
สแตนเลส22 ใบพัด ขนำดท่อส่งน้ำ
2 นิว ปริมำณน้ำ 100 ลิตร/นำที
อัตรำส่งสูงสุดอยู่ที่ 85 ม.มอเตอร์
4 นิว 2 แรงม้ำ1 เฟส 220 โวลต์
พร้อมสำยไฟ 100 นิว
2 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จัดซือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
ขนำดใหญ
ขนำดใหญ่ จ้ำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะดังนี (มีหน้ำแปลน)
ก้ำลัง 15 แรงม้ำ พร้อมระบบ
ตู้ควบคุม
3 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จัดซือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้ำ
มอเตอร์ไฟฟ้ำ จ้ำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสูบน้ำได้
1,500 ลิตร/นำที
รวม

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
ด้ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19,250 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

374,500 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

30,900 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

424,650
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
ครุภัณฑ์
1 เครื่องเติมลมอัตโนมัติ
ชนิดติดตั้งภายนอก

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องเติมลมอัตโนมัติ ชนิด
ติดตั้งภายนอก จานวน 1 ชุด โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ แรงดันขาเข้า
217 PSI/15 bar (สูงสุด) แรงดัน
ใช้งานขาออก 5-174
PSI/0.3-12 bar (สูงสุด)

2 ปั๊มลมสายพาน 3 แรงม้า จัดซื้อปั๊มลมสายพาน 3 แรงม้า
จĞานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ปั๊มลมแบบลูกสูบ, กระบอก
สูบ 2 สูบ (1H,1L) แรงดันลม
12-16 บาร์, 174-214 ปอนด์
อัตราการผลิต 340 ลิตร/นาที
มอเตอร์ 3 แรงม้า, แรงดันไฟฟ้า
220 โวลต์ ความเร็วรอบของปั๊ม
ลม 990 รอบ/นาที ถังเก็บลม
ขนาด 165 ลิตร
รวม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

65,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

109,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับทีไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที
ครุภัณฑ์
1 ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,500.บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
รองรับย่านวัดกระแส AC/DC ไม่
ตากว่า 600 A รองรับย่านวัด
แรงดัน AC/DC ไม่ตากว่า 600 V

รวม

งบประมาณ
สถานที
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

35,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
ครุภัณฑ์
1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV) แบบ Smart TV จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้ ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด
40 นิ้ว
รวม

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8,900 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

8,900

บัญชีจ้ำนวนครุภัณฑ์ส้ำหรับที่ไม่ได้ด้ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์โรงงำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

จัดซือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
จ้ำนวน 1 ชุด ๆ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี แรงดันปกติ 115 บำร์
แรงดันน้ำสูงสุด 130 บำร์
ปริมำณน้ำสูงสุด 520 ลิตร/ชม.
ปริมำณน้ำปกติ 500 ลิตร/ชม.
ก้ำลังมอเตอร์ขนำด 2200 W.
Induction Motor ควำมยำวสำย
ฉีดน้ำ 8 เมตร พร้อมหัวฉีด

2 สว่ำนไฟฟ้ำไร้สำยแบบ
กระแทก พร้อมชุดดอก
สว่ำน

จัดซือสว่ำนไฟฟ้ำไร้สำยแบบ
กระแทก พร้อมชุดดอกสว่ำน
จ้ำนวน 8 ชุด ๆ ละ 6,000.-บำท
โดยมีคุณลักษณะดังนี แรงดันไฟ
12 V. แรงบิด เบำ/หนัก
14/30/Nm. แบตเตอรี่ลิเธี่ยม 2
ก้อน2.0 Ah อัตรำกระแทกสูงสุด
22,500 ครัง/นำที ควำมเร็ว
รอบขณะเดินเครื่องเปล่ำ
0-400/0-1500 รอบ/นำที
รวม

งบประมำณ
สถำนที่
หน่วยงำน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
ด้ำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26,000 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

48,000 อบจ.เชียงรำย ส้ำนักช่ำง

26,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
ครุภัณฑ์
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอdอาคารสาหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่น ๆ
2 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA

แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคารสาหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ
งานอื่น ๆ จานวน 14 ชุด ๆ ละ
22,000.-บาท
จัดซื้อเครื่องเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 14
เครื่อง ๆ ละ 2,500.-บาท

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
308,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

35,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

จัดซื้อตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
3 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
(ขนาด 36 U) จานวน 1 ตู้

18,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจาย
(L2 Switch ) ขนาด 24 สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง แบบที่ 2
ช่อง แบบที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 21,000.-บาท

42,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ดั ซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจาย
(L2 Switch) ขนาด 16 สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
ช่อง
ช่อง จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ
2,800.-บาท

แบบ ผด.02/1

14,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์กระจาย
ไร้สาย (Access Point) สัญญาณไร้สาย (Access Point)
แบบที่ 1
แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
5,400.-บาท

21,600 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

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

14,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

8 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network
Video Recorder)
แบบ 16 ช่อง

57,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน
1 ชุด
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
9 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใย จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณใย
แก้วนาแสง Media
แก้วนาแสง Media Converter
Converter (ตัวรับ)
(ตัวรับ) พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4
ชุด ๆ ละ 1,900.-บาท
10 อุปกรณ์แปลงสัญญาณใย จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้
แก้วนาแสง Media
นาแสง Media Converter (ตัวส่ง)
Converter (ตัวส่ง)
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด ๆ
ละ 1,900.-บาท
รวม

แบบ ผด.02/1

26,600 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

26,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

562,200
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สานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

แบบ ผด.02

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

จัดท้าฐานข้อมูล ด้านศาสนา
วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

2

นิทรรศการข่วงศึกษาสู่การแสดง
แสงสีแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

1,000,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ
รวม

225,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

3 ฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา
4 ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา
5 มหกรรมสืบสานวัฒนธรรม

พื้นบ้านล้านนา
6 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

7 อบรมสัมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนพิธี

200,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ
500,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

500,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ
300,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ
3,025,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
1 ส่งเสริมภาษาสู่การค้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดทาหลักสูตรบทเรียน
และบททดสอบ 3 ภาษา

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วยงาน
สถานที่
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

2 แชร์ริ่งเซนเตอร์ (Sharing center) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

700,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

3 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

116,200 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

ดาเนินงานตามโครงการฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ ฝึกอบรมตามโครงการฯ
อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

4 สร้างสังคมแห่งการอ่านและการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

95,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

ห้องเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กระจายสู่ห้องเรียนท้องถิ่น
ดาเนินงานตามโครงการฯ

1,006,050 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

5

6 สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา อาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
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1,896,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26,062,900 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สถานศึกษา(การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา - แข่งขันกีฬาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สถานศึกษา - จัดสวัสดิการอาหาร สวัสดิการอาหารประจาวัน
ประจาวันและอาหารเสริมนักเรียน และอาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬา หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬา
(รูปแบบนักเรียนอยู่ประจา)
(รูปแบบนักเรียนอยู่ประจา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ดาเนินงานตามโครงการฯ
สถานศึกษา - ประกันคุณภาพ
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ ดาเนินงานตามโครงการฯ
นอกสถานที่

10

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา - ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การ แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ ทั้งในระดับ จังหวัด
ระดับภาค และ ระดับประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

1,200,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
6,750,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

800,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

360,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

1,200,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แบบ ผด.02
แผนงานการศึกษา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
300,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
สถานศึกษา - ส่งเสริมและเพิ่ม
ดาเนินงานตามโครงการฯ
ศักยภาพ นักเรียนเตรียมความ
พร้อมสู่ การเรียนระดับอุดมศึกษา

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สถานศึกษา - อบรมเชิงปฏิบัติการ ดาเนินงานตามโครงการฯ
พัฒนา ศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน
อบจ. เชียงราย สู่ความเป็นเลิศ

15 ปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคาร

ประกอบโรงเรียน อบจ. เชียงราย

ปรับปรุงอาคารเรียน และ
อาคารประกอบโรงเรียน อบจ.
เชียงราย และรองรับการ จัด
กิจกรรมการเรียน การสอน

รวม

700,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

200,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.

43,086,150

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
500,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ
1 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย
2

E - Sport"
การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล อบจ.
เชียงราย

ดาเนินงานตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

3

กีฬาเยาวชนเงินล้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

1,000,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

4

กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

300,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

5

แข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

50,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

6

มหกรรมกีฬาชาติพันธุ์ จังหวัด
เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

รวม

400,000 อบจ.เชียงราย สานักการศึกษาฯ

2,750,000

95

96

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
100,000 ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย
1 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก
เยาวชน และประชาชน

โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
วิทยากรผู้นาเต้นแอโรบิค
จานวน 12 เดือน

รวม

และ
นันทนาการ

100,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง

67,000 อบจ.เชียงราย ศูนย์การเรียนรู้

2

40,000 อบจ.เชียงราย ศูนย์การเรียนรู้

3
4

5

ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง
จานวน 10 ชุดๆ ละ6,700.บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า
60x120x75 ซม ขนาดเก้าอี้
ไม่น้อยกว่า 30x120x45 ซม
ม้านั่งสนามอัลลอยด์แบบมีพนัก ค่าจัดซื้อม้านั่งสนามอัลลอยด์
พิง
แบบมีพนักพิง จานวน 10 ตัว
ราคาตัวละ 4,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดยาว
120 ซม.
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25ลิตรจานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(ราคารวมติดตั้ง)
แบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง)
แบบติดผนัง ขนาด 24,000
บีทยี ู จานวน 3 เครื่องๆ ละ
25,300.-บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาท
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 4 ตู้ๆละ 5,900.-บาท

รวม

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
(Discovery
Center)

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
(Discovery
Center)

15,200 อบจ.เชียงราย สานัก
การศึกษาฯ
75,900 อบจ.เชียงราย สานัก
การศึกษาฯ

23,600 อบจ.เชียงราย สานัก

การศึกษาฯ

221,700
97

98

ครุภัณฑ์การศึกษา
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
1 หุน่ จาลองโครงกระดูก
มนุษย์ แบบเต็มตัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
(บาท)
ดาเนินการ
ค่าจัดซื้อหุน่ จาลองโครง
18,000 อบจ.เชียงราย
กระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว
จานวน 1 ตัว
18,000
รวม

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรีหลั
ยนก
อบจ.เชียงราย

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
น กอบจ.
33,600 อบจ.เชียงราย โรงเรียหลั

ระดับ XGA ขนาด 4,000
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง 4,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่องๆ ละ
33,600 บาท

รวม

เชียงราย

33,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
1 เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
ข้ออ่อน จานวน 3 เครื่องๆ ละ
10,900.-บาท

2 เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
นั่งขับจานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
ล้อจักรยาน จานวน 3 เครื่องๆ
ละ 12,000.-บาท

4 เครื่องทาน้าร้อน - น้าเย็น แบบ ค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน - น้า
ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 25,100 บาท

รวม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32,700 อบจ.เชียงราย สานักหลัก
การศึกษาฯ

170,000 อบจ.เชียงราย สานัก

การศึกษาฯ
36,000 อบจ.เชียงราย สานัก
การศึกษาฯ

50,200 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

288,900

99

100

ครุภัณฑ์สนาม
แบบ ผด.02/1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
225,000 อบจ.เชียงราย สานักหลัก
1 เครื่องเล่นสนามสาหรับเด็ก
สาหรับเด็ก ประกอบด้วย (1)
บาร์เชือก จานวน 2 ชุดๆ ละ
21,000 (2) คานกระดก
3 คาน จานวน 2 ชุดๆ ละ
19,000.-บาท (3) สปริงโยก
รูปสัตว์ จานวน 4 ตัวๆ ละ
14,000.-บาท (4) บาร์โหน
จานวน 1 อันๆ ละ
21,500.-บาท (5) เครื่องเล่น
กลางแจ้ง จานวน 1 ชุดๆ ละ
67,500.-บาท

รวม

การศึกษาฯ

225,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
1

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา

ค่าจัดซื้อกล้องจุลททรรศน์
ชนิด 2 ตา จานวน 6 ตัวๆ ละ
30,700.-บาท

แบบ ผด.02/1
สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
184,200 อบจ.เชียงราย โรงเรียหลั
น กอบจ.
เชียงราย

2

กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว

ค่าจัดซื้อกล้องจุลททรรศน์
ชนิดตาเดียว จานวน 4 ตัวๆ
ละ 12,900-บาท

51,600 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

3

เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล
พร้อมที่วดั ส่วนสูง

ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักแบบ
ดิจิตอลพร้อมที่วดั ส่วนสูง
จานวน 1 เครื่อง

20,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

รวม

ครุภัณฑ์โรงงาน
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
1

255,800

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

รวม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,900 อบจ.เชียงราย โรงเรียหลั
น กอบจ.
เชียงราย

6,900

101

102

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
1

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 6 เครื่อง
ราคา 23,000 บาท

รวม

แบบ ผด.02/1
สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
138,000 อบจ.เชียงราย โรงเรียหลั
น กอบจ.
เชียงราย

138,000

กองคลัง

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

200,000 อบจ.เชียงราย กองคลัง

200,000
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
อาเภอเชียงของ ตามโครงการฯ

รวม

แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
300,000 อาเภอเชียงของ กองยุทหลั
ธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

300,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
1,000,000 อาเภอแม่สาย กองยุทหลั
ธศาสตร์

1 งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์
แม่สาย ครั้งที่ 8

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
เทศบาลตาบลแม่สาย
อาเภอแม่สาย ตามโครงการฯ

2 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจาปี 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบล สันทรายงาม
อาเภอเทิง ตามโครงการฯ

197,120 อาเภอเทิง
กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

3 จัดงานไหว้สาพระเจ้าสองสี
ประจาปี 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบลหงาว อาเภอเทิง
ตามโครงการฯ

100,000 อาเภอเทิง
กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศิลป
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย :
สืบสานประเพณี โล้ชิงช้าอาข่า
(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลนครเชียงราย
อาเภอเมืองเชียงราย ตาม
โครงการฯ

150,000 อาเภอเมือง กองยุทธศาสตร์
เชียงราย
และงบประมาณ
จังหวัดเชียงราย

5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมจ้อ เทศบาลตาบลเวียงเทิง
อาเภอเทิง (หนึ่งในพระธาตุ
อาเภอเทิง ตามโครงการฯ
เก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)

100,000 อาเภอเทิง
กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

6 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟ

200,000 อาเภอเวียง
กองยุทธศาสตร์
เชียงรุ้ง
และงบประมาณ
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตาบลดง
มหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ตามโครงการฯ
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จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
7 สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

8 งานประเพณีสงกรานต์เมือง
เชียงแสน ประจาปี 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบล ดอนศิลา
อาเภอเวียงชัย ตามโครงการฯ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
ธศาสตร์
100,000 อาเภอเวียงชัย กองยุทหลั
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงแสน ตามโครงการฯ

300,000 อาเภอเชียงแสน กองยุทธศาสตร์

9 งานลอยกระทง "ป๋าเวณียี่เป็ง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เมืองเชียงแสน" ประจาปี 2564 ที่ทาการปกครอง
อาเภอเชียงแสน ตามโครงการฯ

200,000 อาเภอเชียงแสน กองยุทธศาสตร์

10 ประเพณีไหว้สาพญามังราย
ประจาปี 2565

100,000 อาเภอพญา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครองอาเภอ
พญาเม็งราย ตามโครงการฯ

11 สืบสานประเพณีนมัสการ และ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สรงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี สานักงานวัฒนธรรม จังหวัด
2565
เชียงราย ตามโครงการฯ
12 งานบวงสรวงสักการะ และสืบ
ชะตาแม่น้างาว อาเภอเวียงแก่น
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565
13 จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี
บุญผะเหวด อาเภอเทิง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม อาเภอเวียงแก่น
ตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม อาเภอเทิง
ตามโครงการฯ

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

เม็งราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

300,000 อาเภอแม่สาย กองยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

67,000 อาเภอเวียงแก่น กองยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

100,000 อาเภอเทิง

กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
14 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในอาเภอแม่ลาว สภาวัฒนธรรม อาเภอแม่ลาว
ตามโครงการฯ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
ธศาสตร์
140,000 อาเภอแม่ลาว กองยุทหลั
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

15 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อาเภอเทิง
สภาวัฒนธรรม อาเภอเทิง
เนื่องในวันวิสาขบูชา
ตามโครงการฯ

200,000 อาเภอเทิง

16 จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม อาเภอเทิง
ตามโครงการฯ

100,000 อาเภอเทิง

17 อบรมเชิงปฏิบัติการการปั้น
และพิมพ์ลาย สีสรรปั้นลาย
เวียงกาหลง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อาเภอเวียงป่าเป้าตาม
โครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบล เวียงเทิง
อาเภอเทิง ตามโครงการฯ

300,000 อาเภอเวียงป่า กองยุทธศาสตร์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบล ตับเต่า อาเภอ
เทิง
ตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

100,000 อาเภอเทิง

18 จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
อาเภอเทิง ประจาปี 2565
19 จัดงานประเพณีดอกเสี้ยวบาน
ณ ภูชี้ฟ้า ประจาปี2565

20 จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย
ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คา องค์การบริหารส่วนตาบล
ครั้งที่ 31 ประจาปีงบประมาณ แม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง
พ.ศ.2565
ตามโครงการฯ
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กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

เป้า

และงบประมาณ

จังหวัดเชียงราย

300,000 อาเภอเทิง

กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

100,000 อาเภอแม่ฟ้า

หลวง
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
21 จัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมนับร้อยปีของดี
เมืองเทิง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาล
ตาบลเวียงเทิง อาเภอเทิง
22 เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอก ตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การ
ไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจาปี
บริหารส่วนตาบลแม่สลองใน
งบประมาณ 2565
อาเภอแม่ฟ้าหลวง ตาม
โครงการฯ
23 วันลาไย กระท้อนของดี ตาบล
ห้วยสัก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เทศบาลตาบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการฯ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
กองยุทหลั
ธศาสตร์
300,000 อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

100,000 อาเภอแม่ฟ้า

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

100,000 อาเภอเมือง

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

หลวง
จังหวัดเชียงราย

เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

24 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เชิงประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน เทศบาลตาบล เวียงเชียงแสน
อาเภอเชียงแสน ตามโครงการฯ

350,000 อาเภอเชียงแสน กองยุทธศาสตร์

25 114 ปีของดีเวียงป่าเป้า

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง อาเภอ
เวียงป่าเป้า ตามโครงการฯ

300,000 อาเภอเวียงป่า กองยุทธศาสตร์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอดอยหลวง ตาม
โครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่จัน ตามโครงการฯ

100,000 อาเภอดอยหลวง กองยุทธศาสตร์

26 งานสี่เผ่าชาวดอยหลวง ครั้งที่
14 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
27 จัดงานของดีอาเภอแม่จัน
ครั้งที่ 7

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

เป้า

และงบประมาณ

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

200,000 อาเภอแม่จัน

กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ
108
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02

งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
ธศาสตร์
300,000 อาเภอป่าแดด กองยุทหลั

28 จัดงานข้าวหอมและของดี
อาเภอป่าแดด

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอป่าแดด ตามโครงการฯ

29 จัดงานข้าวใหม่ ปลามัน และ
มหกรรมของดีอาเภอพาน
ประจาปี2564

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอพาน ตามโครงการฯ

100,000 อาเภอพาน

30 จัดงานเทศกาลส้มโอและของดี
อาเภอเวียงแก่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง
อาเภอเวียงแก่น ตามโครงการฯ

200,000 อาเภอเวียงแก่น กองยุทธศาสตร์

31 แอ่ว "Baan Dam" ผ่อกาด
วัฒนธรรมนางแล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทาการปกครอง อาเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการฯ

200,000 อาเภอเมือง

32 จัดงาน "ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เล่าเรื่องเชียงของ"
สภาวัฒนธรรม อาเภอเชียงของ
ตามโครงการฯ

รวม

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

150,000 อาเภอเชียงของ กองยุทธศาสตร์

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

6,554,120

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 การจัดงานออกแบบ เพื่อความ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ยั่งยืนเชียงราย 2021 (Chiang จัดงานตามโครงการฯ
Rai Sustainable Design
Week 2021)

รวม

แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
650,000 อบจ.เชียงราย กองยุทหลั
ธศาสตร์
และงบประมาณ

650,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
1 จัดงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
ประจาปีงบประมาณ 2565

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดดง
บูรณาการสู่ชุมชน
ชัย ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง
ตามโครงการฯ
อบรมพระสั
ง
ฆาธิ
ก
าร
ระดั
บ
เจ้
า
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
3
อาวาสในจังหวัดเชียงราย
วัดพระแก้ว อาเภอเมือง
เชียงราย
ตามโครงการฯ
4 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัด
ภาษาบาลี
พระสิงห์ อาเภอเมืองเชียงราย
ตามโครงการฯ
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย
ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
500,000 อาเภอป่าแดด กองยุทหลั
ธศาสตร์

วัดท่าน้าตาบลป่าแดด
อาเภอป่าแดด ตามโครงการฯ

2 พัฒนาการเรียนรู้สามเณร เพื่อ

5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการฯ
รวม

สถานที่
ดาเนินการ

จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

300,000 อาเภอเวียง

กองยุทธศาสตร์
เชียงรุ้ง จังหวัด และงบประมาณ
เชียงราย

700,000 อาเภอเมือง

เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

350,000 อาเภอเมือง กองยุทธศาสตร์
เชียงราย
และงบประมาณ
จังหวัดเชียงราย
182,400 ในพื้นที่จังหวัด กองยุทธศาสตร์
เชียงราย
และงบประมาณ

2,032,400

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1 จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
และการทางานของหัวใจ โรง โรงพยาบาลเทิง อาเภอเทิง
พยาบาลเทิง อาเภอเทิง จังหวัด ตามโครงการฯ
เชียงราย ปีงบประมาณ 2565

2 จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
และการทางานของหัวใจ
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สังวร
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ 2565
3 จัดซื้อหัวต่อสาหรับการตัด
กระดูก แบบส่ายขนาดใหญ่
(Large Sagittal Saw)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ
2565

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระญาณสังวร
อาเภอเวียงชัย
ตามโครงการฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงพยาบาลสมเด็จ พระ
ยุพราชเชียงของ อาเภอเชียง
ของ
ตามโครงการฯ

รวม

แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
กองยุทหลั
ธศาสตร์

140,000 อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

140,000 อาเภอเวียงชัย กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

130,000 อาเภอเชียงของ กองยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย และงบประมาณ

410,000

112

113

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
442,800 อบจ.เชียงราย กองยุทหลั
ธศาสตร์
1 ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เสริมสร้างความเป็นผู้นารัก
สถาบันพิทักษ์ชุมชน

มณฑลทหารบกที่ 37
ตามโครงการฯ

และงบประมาณ

2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ยาเสพติด (To be Number
สานักงานสาธารณสุข
One) จังหวัดเชียงราย ประจาปี จังหวัดเชียงราย ตามโครงการฯ
งบประมาณ 2565

450,000 อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
กลุ่มพัฒนาสตรี

300,000 อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

เงินอุดหนุน คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี อาเภอแม่ลาว
ตามโครงการฯ
รวม

1,192,800

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก
1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
559,000 อบจ.เชียงราย กองยุทหลั
ธศาสตร์
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฝึกอบรมตามโครงการฯ

และงบประมาณ

2 ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(Chiangrai Clinic Center)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

260,000 อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

4 อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
5 อบรมให้ความรู้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan-eMENSCR)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

616,000 อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
75,000 อบจ.เชียงราย กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม

1,610,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1

ตู้เก็บเอกสาร

115

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เก็บเอกสารไม้
3 บานเปิด จัดดเก็บ 2 ชั้น ขนาด
กว้าง 120 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง
80 ซม. ขนาด 11 หน้า จานวน 8
ตู้ๆ ละ 5,500.-บาท

รวม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

44,000 อบจ.เชียงราย กอง
ยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

44,000

กองสวัสดิการสังคม

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
1 ตลาดประชารัฐ
งานตามโครงการฯ

2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

แบบ ผด.02
หน่วยงาน
งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
600,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ
เชียงราย

สังคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,000,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ

3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

5,000,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ

5 ร้านค้าออนไลน์สาธิตเพื่อส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

1,000,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
4 มหกรรมกาดนัดของดี ผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เศรษฐกิจชุมชนเชียงราย

ฝึกอบรมตามโครงการฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

เชียงราย

สังคม

เชียงราย
สังคม
1,000,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ
เชียงราย
สังคม

เชียงราย

สังคม

10,600,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
1

จัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัด
เชียงราย (Fruit Festival)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

รวม
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แบบ ผด.02

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ
เชียงราย
สังคม
500,000

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานสังคมสงเคราะห์
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
500,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ
และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย
2 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย
3 พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี และ
ครอบครัวจังหวัดเชียงราย
4 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อน ทาง
สังคมในจังหวัดเชียงราย

ฝึกอบรมตามโครงการฯ
เชียงราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
3,500,000 ในพื้นที่จังหวัด
ฝึกอบรมตามโครงการฯ
เชียงราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
6,500,000 ในพื้นที่จังหวัด
ฝึกอบรมตามโครงการฯ
เชียงราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
100,000 ในพื้นที่จังหวัด
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เชียงราย
และผู้ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคมในจังหวัดเชียงราย

5 เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

400,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ

6 สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ
อบจ.ชร.

100,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
อบจ.ชร.

รวม

เชียงราย

เชียงราย

สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

สังคม

สังคม

11,100,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็ก และ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
1,000,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสวัสดิการ
เยาวชน ในการแก้ไขปัญหา สังคม ฝึกอบรมตามโครงการฯ
ภายในครอบครัว

รวม

เชียงราย

1,000,000

สังคม

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
1 เก้าอี้ผู้บริหาร(ระดับกลาง)

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร
(ระดับกลาง) จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด
ไม่ตากว่า กว้าง 75 ซม. ลึก
73 ซม. สูง 92 ซม. โครงและ
ขาทาจากไม้ เบาะบุด้วย
ฟองน้า หุ้มด้วยหนัง มีทีวาง
แขน พนักพิงหลังปรับเอนได้
สามารถปรับสูง-ตา ได้ ขา
เก้าอี้ 5 แฉก

2 เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ค่าจัดซื้อเครืองปรับอากาศ

(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ขนาด 24,000 บีทียู
ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 4
เครือง

แบบ ผด.02/1
หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9,000 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

101,200 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม
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ครุภัณฑ์สานักงาน
แบบ ผด.02/1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รั
บ
ผิ
ด
ชอบหลั
ก
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าจัดซื้อเต้นท์พับอเนกประสงค์
27,000 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
3 เต้นท์พับอเนกประสงค์
สีขาว จานวน 10 หลังๆ ละ
2,700.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดความ
กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง
3 เมตร

4 โต๊ะพับสแตนเลส

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส
จานวน 10 ตัวๆละ 3,000.บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดความกว้าง 60 ซม. ยาว
180 ซม. สูง 75 ซม.

รวม

สังคม

30,000 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

167,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แบบ ผด.02/1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รั
บ
ผิ
ด
ชอบหลั
ก
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
1 เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือง
ประมวลผล แบบที 2

คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครือง

สังคม

2 เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครือง

68,000 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ

3 เครืองพิมพ์ Multifunction

15,000 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ

สานักงาน

คอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4
เครืองๆ ละ 17,000.-บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แบบฉีดหมึกพิมพ์ (Ink Printer) เครืองพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพิมพ์ (Ink
Printer) จานวน 2 เครือง ๆ
ละ 7,500.-บาท

4 เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED

ขาวดา ชนิด Network แบบที
1 (28 หน้า/นาที)

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที
1 (28 หน้า/นาที) จานวน 4
เครืองๆ ละ 8,900.-บาท
รวม

สังคม

สังคม

35,600 อบจ.เชียงราย กองสวัสดิการ
สังคม

148,600
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กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
กอบรมตาม
1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ค่าใช้จ่ายในการฝึ
900,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

และปัญหาอุทกภัย อย่างมีส่วนร่วม โครงการฯ

706,000 อบจ.เชียงราย

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

550,000 อบจ.เชียงราย

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
ทางสูง กู้ภัยในที่อับอากาศ
โครงการฯ
5 เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการฯ

545,000 อบจ.เชียงราย

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

370,000 อบจ.เชียงราย

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านการ

194,000 อบจ.เชียงราย

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

400,000 อบจ.เชียงราย

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัย
ทางน้าและด้าน้ากู้ภัย
3 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

4 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการกู้ภัย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
อนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ โครงการฯ
ป่าและหมอกควัน

7 ส่งเสริมความร่วมมือในการ

ด้าเนินงานป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยจากการจมน้าหลักสูตร ครู
สอนลอยตัวและว่ายน้า เพื่อเอาชีวิต
รอด (Floating and Swimming
Survival Instructor Training
Course : F.S.S.I)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

รวม

3,665,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

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

1 เครื่องปั๊มน้ำพ่นยำชนิด
เครื่องยนต์ ขนำดเล็ก

ค่ำจัดซือเครื่องปั๊มน้ำพ่นยำ
ชนิดเครื่องยนต์ ขนำดเล็ก
จ้ำนวน 10 เครื่องๆ ละ
4,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี ประเภท
เครื่องยนต์แบนซิน 2 จังหวะ
ควำมเร็วรอบ 7,000 รอบ/
นำที ควำมจุถังน้ำมันไม่น้อย
กว่ำ 0.5 ลิตร

40,000 จังหวัดเชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

2 เครื่องปั๊มน้ำพ่นยำชนิด
เครื่องยนต์ พร้อมชุดปั๊มพ่น
ชนิดสำมสูบ

ค่ำจัดซือเครื่องปั๊มน้ำพ่นยำ
ชนิดเครื่องยนต์พร้อมชุดปั๊ม
พ่นชนิดสำมสูบ จ้ำนวน 4
เครื่องๆ ละ 18,725.-บำท
โดยมีคุณลักษณะดังนี ประเภท
เครื่อยนต์เบนซิน 6.5 แรงม้ำ
4 จังหวะ ควำมเร็วรอบเครื่อง
500-800 รอบ/นำที

74,900 จังหวัดเชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

รวม

114,900
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ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
3 เครื่องพ่นหมอกควัน

ค่ำจัดซือเครื่องพ่นหมอกควัน
จ้ำนวน 2 เครื่องๆ ละ
59,000.-บำท

แบบ ผด.02/1

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลันและ
ก
118,000 จังหวัดเชียงรำย กองป้องกั

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

บรรเทำสำธำรณภัย

4 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดกลำง ค่ำจัดซือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ขนำดกลำง จ้ำนวน 2 ตัวๆ ละ
50,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี บ่ำโซ่ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 25 นิว เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ

100,000 จังหวัดเชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

5 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดเล็ก ค่ำจัดซือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ขนำดเล็ก จ้ำนวน 2 ตัวๆ ละ
25,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี บ่ำโซ่ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18 นิว เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ

50,000 จังหวัดเชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

6 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดใหญ่ ค่ำจัดซือเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ขนำดใหญ่ จ้ำนวน 2 ตัวๆ ละ
65,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี บ่ำโซ่ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 33 นิว เครื่องยนต์
เบนซิน 2 จังหวะ

130,000 จังหวัดเชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

รวม
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398,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
7 ถังบรรจุน้ำ

ค่ำจัดซือถังบรรจุน้ำ จ้ำนวน 4
ถังๆ ละ5,200.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลิตร มี
วำล์วปิดเปิด (บรรทุกท้ำย
กะบะ)

8 ถังบรรจุน้ำพ่นยำ ชนิดไฟฟ้ำ

ค่ำจัดซือถังบรรจุน้ำพ่นยำ
ชนิดไฟฟ้ำ จ้ำนวน 20 ถังๆ
ละ 1,200.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 16 ลิตร แรงดัน
ไม่น้อยกว่ำ 6 บำร์

9 สำยพ่นยำพร้อมโรลม้วนสำย ค่ำจัดซือสำยพ่นยำพร้อมโรล
ม้วนสำย จ้ำนวน 20 ม้วนๆ
ละ10,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนี ขนำดควำม
หนำไม่น้อยกว่ำ 7 ชัน ขนำด

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งกันและ
ก
20,800 จังหวัดเชียงรำย กองป้อหลั
บรรเทำสำธำรณภัย

24,000 จังหวัดเชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

200,000 จังหวัดเชียงรำย กองป้องกัน
และบบรรเทำ
สำธำรณภัย

ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร

รวม

244,800
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งกันและ
ก
10,000 อบจ.เชียงรำย กองป้อหลั

1 เครื่องชำร์ตแบตเตอรี่

ค่ำจัดซือเครื่องชำร์ตแบตเตอรี่
จ้ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี เป็นเครื่อง
ชำร์ตแบตเตอรี่ ขนำดไม่เกิน
200 แอมป์ มีระบบป้องกัน
กำรลัดวงจร

2 เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ

ค่ำจัดซือเครื่องรับส่งวิทยุชนิด
มือถือ จ้ำนวน 10 เครื่องๆ
ละ4,000.-บำท โดยมี
คุณลักษณะดังนีเป็นระบบ VHF
ขนำดก้ำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์

40,000 อบจ.เชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

3 อุปกรณ์ติดตำมตัวชนิด

ค่ำจัดซืออุปกรณ์ติดตำมตัว
ชนิดคลื่นวิทยุ ส้ำหรับ
Monitor ทีมงำน จ้ำนวน 20
เครื่องๆ ละ5,000.-บำท โดย
มีคุณลักษณะดังนี สำมำรถ
จับคู่กับสมำร์ทโฟน สำมำรถ
ส่งข้อควำมเสียง และต้ำแหน่ง
โดยไม่ต้องใช้ Wi-Fi หรือซิม
กำร์ด

100,000 อบจ.เชียงรำย

กองป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

คลื่นวิทยุ

รวม

127

บรรเทำสำธำรณภัย

150,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
1 อำกำศยำนไร้คนขับตรวจจับ ค่ำจัดซืออำกำศยำนไร้คนขับ
ควำมร้อน(โดรน)
ตรวจจับควำมร้อน(โดรน)
จ้ำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี มีฟีเจอร์
Spot Meter ที่สำมำรถโชว์
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของวัตถุได้
มีฟีเจอร์ Area Measurement
ใช้ชีจุดอุณหภูมิที่ต่้ำสุดและ
สูงสุดได้ในบริเวณที่ต้องกำร

รวม

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งกันและ
ก
144,450 จังหวัดเชียงรำย กองป้อหลั
บรรเทำสำธำรณภัย

144,450
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ครุภัณฑ์งนบ้านงานครัว
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์
1 ตู้เย็นขนำด 5 คิวบิกฟุต

ค่ำจัดซือตู้เย็นขนำก5 คิวบิก
ฟุต จ้ำนวน 1 เครื่อง
รวม

แบบ ผด.02/1
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ
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หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งกันและ
ก
6,400 อบจ.เชียงรำย กองป้อหลั
บรรเทำสำธำรณภัย

6,400

กองพัสดุ และทรัพย์สิน

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เสริมสร้างมาตรการป้องกันการ
ทุจริตด้านพัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

100,000 อบจ.เชียงราย กองพัสดุ
และทรัพสิน

100,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1

ตู้เก็บเอกสาร
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แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจัดเก็บ
2 ชั้น จานวน 2 ตู้ๆ ละ
5,500.-บาทโดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ตู้เก็บเอกสารไม้ 3 บาน
เปิดจัดเก็บ 2 ชั้น ผลิตจากไม้
Particle Board เคลือบผิวเม
ลามีน หนา 16 มม. ขนาด
ความกว้าง 120 ซม.xลึก 40
ซม.xสูง 85 ซม.

รวม

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11,000 อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

11,000

-2ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
2

ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนแบบ
พวงมาลัย ขนาด 11 หน้า

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารราง
เลื่อนแบบพวงมาลัย ขนาด 11
หน้า จานวน 1 หลัง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด4460
(L)x1000(W)x2250(H)mn
โครงสร้างผลิตจากแผ่นแม่เหล็ก
กล้า SPCC หนา 0.7 มม.
ผ่านกระบวนการป้องกันสนิม
ตามมาตรฐาน มอก.1183
ระบบทดกาลังเพื่อผ่อนแรง
ขณะขับเคลื่อนตู้ใช้แรงหมุน
เทียบเท่าน้าหนัก 2 กก.ระบบ
ปรับโซ่ดึงอัตโนมัติที่มือหมุน
ระบบป้องกันส้ม Amti tip
ด้วยลูกปืนขนาดใหญ่ระบบ
พวงมาลัยหมุนทาจากสแตน
แลส

รวม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
250,000 อบจ.เชียงราย กองพัหลั
สดุแกละ
ทรัพย์สิน

250,000
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-3ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
3

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก
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แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก
จานวน 4 ตู้ๆ ละ 5,500.บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดความกว้าง 39 ซม. X
ลึก 50 ซม. X สูง 60 ซม.
ติดตั้ง 5 ล้อเลื่อน พร้อมระบบ
Central Lock ลิ้นชักดึงเข้า
ออกด้วยระบบรางลูกปืน มี
ระบบ Anti-tilt ป้องกันตู้ล้ม
ลิ้นชักบน 2 ลิ้นชัก รับน้าหนัก
ได้ 5 กิโลกรัม ลิ้นชักล่างรับ
น้าหนักได้ 12 กิโลกรัม

รวม

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,000 อบจ.เชียงราย กองพัหลั
สดุแกละ
ทรัพย์สิน

22,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
1

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 จานวน 1 เครื่อง
หน้า/นาที)

รวม

แบบ ผด.02/1
สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อบจ.เชียงราย กองพัหลั
สดุแกละ
ทรัพย์สิน

10,000
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กองการเจ้าหน้าที่

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แบบ ผด.02
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

600,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

3

เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ในการ
ทางาน(Quality of work life)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

4

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การบริหารส่วน ฝึกอบรมตามโครงการฯ
จังหวัดเชียงราย

100,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

900,000.0

135

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง
(ระบบ Inverter) ขนาด
24,000 บีทยี ู

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ
Inverter) ขนาด 24 000 บี
ทียู จานวน 1 เครื่อง

39,800 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
9,900.-บาท

59,400 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

3

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 6 หลัง ๆ ละ
5,900.-บาท

35,400 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

4

โทรศัพท์ไร้สาย

ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย
จานวน 2 เครื่อง

รวม

5,780 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

140,380
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
1
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แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ(Cab) จานวน 1 คัน

รวม

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

829,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

829,000

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)
1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผล แบบที่ 2
สาหรับงานประมวลผล แบบที่
2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท

2

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
VA
ขนาด 800 VA จานวน 3
เครื่องๆ ละ 2,500.-บาท

3

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานสานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

รวม

แบบ ผด.02/1
หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

7,500 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

16,000 อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

113,500
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กองสาธารณสุข

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
สถานที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,000,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

3 การส่งเสริมความรู้และทักษะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

400,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

ความเข้าใจการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความเข้าใจในด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน และระบบงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจในวัยเด็ก

4 สร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

3,000,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

ชีวิตแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

4,900,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แบบ ผด.02
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
750,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสาธารณสุข
1 รวบรวม และขนย้ายขยะอันตราย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
"ท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์
ร่วมกันกาจัด ขยะอันตราย"

2 โรงเรียนปลอดฝุ่น

เหมาขนย้ายขยะอันตราย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ

เชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสาธารณสุข
เชียงราย

3 อบรมเครือข่าย การจัดการขยะมูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

99,500 ในพื้นที่จังหวัด กองสาธารณสุข
เชียงราย

ฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse
Derived Fuel : RDF)

ฝึกอบรมตามโครงการฯ

4 อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ด้านการ ฝึกอบรมตามโครงการฯ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จังหวัด
เชียงราย

108,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสาธารณสุข
เชียงราย

5 อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

508,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสาธารณสุข

ฝึกอบรมตามโครงการฯ

รวม

เชียงราย

1,665,500

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
240,000 ในพื้นที่จังหวัด กองสาธารณสุข
1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร ฝึกอบรมตามโครงการฯ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

รวม

เชียงราย

240,000
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

1 เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
จานวน 3 เครื่องๆ ละ
2,890.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ มีระบบ
คลื่นความถี่ 2.4 GHz แสดง
หมายเลขเรียกเข้า มีระบบ
Speaker phgone

2 เครื่องโทรสาร

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา
จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น

แบบใช้กระดาษธรรมดา
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รวม

สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8,670 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

18,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข

26,670

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แบบ ผด.02/1
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิด ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
140,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข
อัตโนมัติแบบสอดแขน

โลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอด
แขน จานวน 2 เครื่องๆ ละ
70,000.-บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ของ
สานักงบประมาณ

รวม

140,000
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ์
1 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

แบบ ผด.02/1
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รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิก
6,400 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข
ฟุต จานวน 1 ตู้ โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 ของ
สานักงบประมาณ

รวม

6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แบบ ผด.02/1
แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
44,000 อบจ.เชียงราย กองสาธารณสุข
สาหรับงานประมวลผล

โน๊ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล
จานวน 2 เครื่องๆ ละ
22,000.-บาท โดยตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

รวม

44,000
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บัญชีสรุปข้อมูล
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้
รับอนุมัติให้กันเงิน/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/
จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

แบบ ผด .01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ให้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จานวนโครงการที่
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
6.64 สนช.(โอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

10

5.15

11,364,000

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

16

8.25

35,770,000

20.90

26

13.40

47,134,000

27.54

แผนงาน เคหะและชุมชน
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

4
1

2.06
0.52

12,000,000
500,000

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.52

1,712,000

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

0.52

34,000,000

19.87 สป.อบจ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม

7

3.61

48,212,000

28.17

รวม

0

0.00

-

0.00

รวม

0

0.00

-

0.00

รวม

สนช.(กันเงิน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
7.01
สนช.(กันเงิน)
0.29 สนช.(โอนตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่)
1.00

กองสวัสดิการสังคม (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
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จานวนโครงการที่
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงาน การเกษตร

133

68.56

65,384,000

38.21

สนช.(เงินสะสม)

แผนงาน การเกษตร

3

1.55

1,500,000

0.88

สนช.(กันเงิน)

แผนงาน เคหะชุมชน

1

0.52

1,800,000

1.05

สนช.(กันเงิน)

แผนงาน การเกษตร

20

10.31

9,503,000

5.55

สนช.(โอนตั้งจ่ายฯ)

157

80.93

65,384,000

38.21

4

2.06

10,400,000

100.00

4

2.06

10,400,000

6.08

100.00

171,130,000

100

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

194

สนช.(กันเงิน)

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จ่ำยเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ที่ให้ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงาน
บริหำรงำนทั่วไป
บริหำรงำนทั่วไป

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

4

14,960,000

สนช.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1

6,200,000

ป้องกันฯ.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

11

107,260,800

สนช.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1

1,100,000

สนช.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์กำรเกษตร

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

1

2,190,000

ป้องกันฯ.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

แผนงำนกำรศึกษำ

1

97,300

สศว.(กันเงิน)

ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์กีฬำ

แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำน กำรศำสนำ
วัฒนธรรม และนันทนำกำร

1
1

501,600
444,157

สศว.(กันเงิน)
สศว.(กันเงิน)

29

144,374,857

รวมทั้งสิ้น

จานวน
5
3

งบประมาณ
105,000
11,516,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สป.อบจ.(โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)
สป.อบจ.(โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)
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สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ ว
แบบ ผด.02
แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่
โครงกำร
รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจำก
(บำท)
หลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนัก ปลัด อบจ. (ได้รับกำร
โครงกำรดอก
1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน จัดงานมหกรรมไม้
34,000,000 พื้นที่ในจังหวัด
จัดสรรงบประมำณจำกสำนัก
เชียงราย Chiangrai
อาเซียนเชียงราย
เชียงราย 5 อาเภอ งบประมำณ รำยจ่ำยงบกลำง
Asean Flower
Chiangrai Asean
คือ เมืองเชียงราย รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณี
Festival มหัศจรรย์
Flower Festival
อ.เทิง อ.เชียงของ ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็น
ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน
เชียงราย เมืองสาย มหัศจรรย์เชียงราย
อ.แม่สรวย และ ค่โครงกำรพั
ฒนำและเสริมสร้ำง
หมอกดอกไม้งาม เล่า เมืองสายหมอกดอกไม้งาม
อ.พาน
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำน
รำก ครั้งที่ 5 ตำมหนังสือสำนัก
เรื่องเมือง สมุนไพร
เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร
งบประมำณด่วนที่สุด ที่ นร
ผลไม้ ชา กาแฟ)
ผลไม้ ชา กาแฟ)
0726.6/20666 ลงวันที่ 27
ก.ย.2564

รวมทัง้ สิ้น

34,000,000
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ สถำนที่ดำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (6
Core)

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ป
เล็ต จาานวน 58 เครื่อง
เครื่องละ 25,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มี
หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) 64 บิต ไม่น้อยกว่า
6 แกนหลัก (6 core)
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร.
กาหนด

1,450,000

อบจ.ชร.

สป.อบจ.โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64

2 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (8
Core)

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต จานวน 2เครื่องๆ
ละ 33,000.-บาทโดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU)
64 บิต ไม่น้อยกว่า 8
แกนหลัก (8 core) ราย
ละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. กาหนด

66,000

อบจ.ชร.

สป.อบจ.โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

3 จัดซื้อครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดหาครุภณ
ั ฑ์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คอมพิวเตอร์กล้องโทรทัศน์
นวัตกรรมอุปกรณ์ IOT และ
วงจรปิด (CCTV) นวัตกรรม
Smart Application พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ IOT และ Smart
Application) พร้อมติดตั้ง
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร.
กาหนด

รวม

งบประมำณ สถำนที่ดำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
10,000,000

อบจ.ชร.

สป.อบจ.โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่ครั้งที่ 29
คาสั่ง 2458
ลว 30 ก.ย.64

11,516,000
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ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมำณ สถำนที่ดำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก

1 ชุดโต๊ะทางานผู้บริหาร
(ระดับ สูง)

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทางาน
ผู้บริหารระดับสูง จานวน 1
ชุดประกอบด้วย 1. โต๊ะ
ทางาน ขนาดไม่ต่ากว่ากว้าง
200 x ลึก 98 x สูง 77.50
ซม. 2. ตู้ข้างโต๊ะ ขนาดไม่
ต่ากว่ากว้าง 120 x ลึก 40
x สูง 77.50 ซม. 3. ตู้ลิ้นชัก
ขนาดไม่ต่ากว่า กว้าง 39.5 x
ลึก 43 x สูง 57 ซม.
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. กาหนด

25,000

อบจ.ชร.

สป.อบจ.โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64

2 ชุดโต๊ะทางานผู้บริหาร
(ระดับ กลาง)

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทางาน
ผู้บริหารระดับกลาง จานวน
2 ชุดๆละ 23,000 บาท
ประกอบด้วย 1. โต๊ะทางาน
ขนาดไม่ต่ากว่า กว้าง 180 x
ลึก 98 x สูง 77.50 ซม. 2.
ตู้ข้างโต๊ะ ขนาดไม่ต่ากว่า
กว้าง 120 x ลึก 40 x สูง
77.50 ซม. 3. ตู้ลิ้นชัก
ขนาดไม่ต่ากว่ากว้าง 39.5 x
ลึก 43 x สูง 57 ซม. /
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. กาาหนด

46,000

อบจ.ชร.

สป.อบจ.โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
3 ชุดโต๊ะทางานหัวหน้าส่วน
ราชการ

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทางาน
หัวหน้าส่วนราชการจานวน 1
ชุด ประกอบด้วย 1.
โต๊ะทาางาน ขนาดไม่ต่ากว่า
กว้าง 200 x ลึก 100 x สูง
76 ซม. 2. ตู้ข้างโต๊ะ ขนาด
ไม่ต่ากว่ากว้าง 120 x ลึก
40 x สูง
65 ซม. / รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที่
อบจ.ชร. กาหนด

4 เก้าอี้ทาางานผู้บริหาร (ระดับ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานผู้บริหาร
ระดับสูง จานวน 1 ตัว ขนาด
สูง)

ไม่ต่ากว่า กว้าง 70 x ลึก 78
x สูง 120 ซม. โครงไม้ขึ้น
รูปหนาไม่นอ้ ยกว่า 12 มม.
และมีพนักพิง เก้าอี้พนักพิง
สูง+เบาะ บุดว้ ยฟองน้าอย่างดี
, ท้าวแขนหุ้มนวมปรับความ
สูงขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิ
คหุ้มด้วยหนัง PVC อย่าง
หนาสีดา ขาเก้าอี้ 5 แฉก
วัสดุเหล็กชุบโครเมี่ยมฉีดขึ้น
รูปชิ้นเดียว / รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.ชร. กาาหนด

งบประมำณ สถำนที่ดำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
สป.อบจ.โอนตั้ง
16,000
อบจ.ชร.
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64

7,000

อบจ.ชร.

สป.อบจ.โอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64
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ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

แบบ ผด.02/1
รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์

5 เก้าอี้ทางานผู้บริหาร (ระดับ ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทาางาน
ผู้บริหารระดับกลาง
กลาง)

งบประมำณ สถำนที่ดำเนินกำร หน่วยงำน พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
(บำท)
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สป.อบจ.โอนตั
หลัก ้ง
11,000
อบจ.ชร.
จ่ายเป็นรายการ
ใหม่
ครั้งที่ 27 คาสั่ง
2434 ลว 28
ก.ย.64

จาานวน 2 ตัวๆละ
5,500 บาท ขนาดไม่ต่า
กว่า กว้าง 68 x ลึก 77 x
สูง 118 ซม. เก้าอี้บดุ ้วย
ด้วยฟองน้าอย่างดีทา้ วแขน
หุ้มนวม โครงเหล็กชุบ
โครเมี่ยม ปรับขึ้นลง ด้วย
ระบบไฮโดรลิค หุ้มด้วย
PVC อย่างหนาสีดา /
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร.
กาาหนด

รวม

105,000

สานักช่าง

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
1 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะหนองเงิน ม.3
ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 5-2-75 ไร่
(9,100.00 ตร.ม.) ลึก 1.10 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
หนองเงิน ม.3
ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
1 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะหนองเงิน ม.3
ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 5-2-75 ไร่
(9,100.00 ตร.ม.) ลึก 1.10 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
หนองเงิน ม.3
ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
2 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะก๊อดยาว
ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 3-0-90 ไร่
(5,160.00 ตร.ม.) ลึก 2.25 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,000.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
ก๊อดยาว ม.17
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
2 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะก๊อดยาว
ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 3-0-90 ไร่
(5,160.00 ตร.ม.) ลึก 2.25 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,000.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
ก๊อดยาว ม.17
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
3 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะโละป่าสาด
ม.8 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-0-75 ไร่
(3,500.00 ตร.ม.) ลึก 3.20 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,050.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800.00 ลบ.
ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่น้อย
กว่า 9,850.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
โละป่าสาด
ม.8 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
3 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะโละป่าสาด
ม.8 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-0-75 ไร่
(3,500.00 ตร.ม.) ลึก 3.20 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,050.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
800.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,850.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
โละป่าสาด
ม.8 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

157

158

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
4 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะหนองเห็ด
ม.9 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 4-0-0 ไร่
(6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.80 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้าสาธารณะ
หนองเห็ด ม.9
ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
4 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะหนองเห็ด
ม.9 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 4-0-0 ไร่
(6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.80 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้าสาธารณะ
หนองเห็ด ม.9
ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
5 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะหนองก๊อดปูยอง
ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 3-1-0 ไร่
(5,200.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,100.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
หนองก๊อดปูยอง
ม.5 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
5 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะหนองก๊อดปูยอง
ม.5 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 3-1-0 ไร่
(5,200.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,100.00 ลบ.ม

500,000 หนองน้าสาธารณะ
หนองก๊อดปูยอง
ม.5 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

159

160

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
6 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์
ชุมชนแควหวาย ม.22 ต.รอบเวียง
เขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 11.00 ม.
ลึก 1.00 ม. ยาว 950.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง
11.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 950.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม

500,000 ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์
ชุมชนแควหวาย
ม.22 ต.รอบเวียง
เขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
6 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์
ชุมชนแควหวาย ม.22 ต.รอบเวียง
เขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยขนาดกว้าง 11.00 ม.
ลึก 1.00 ม. ยาว 950.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง
11.50 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 950.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,300.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม

500,000 ล้าเหมืองสาธารณประโยชน์
ชุมชนแควหวาย
ม.22 ต.รอบเวียง
เขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
7 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่าไม้ ม.4 ต.ริมกก
(เขตเทศบาลนครเชียงราย)
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่ทังหมด 2-3-60 ไร่
(4,640.00 ตร.ม.) ลึก 4.20 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,160.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,130.00 ลบ.ม

500,000 หนองป่าไม้ ม.4
ต.ริมกก (เขตเทศบาล
นครเชียงราย)
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
7 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่าไม้ ม.4 ต.ริมกก
(เขตเทศบาลนครเชียงราย)
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่ทังหมด 2-3-60 ไร่
(4,640.00 ตร.ม.) ลึก 4.20 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,160.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,130.00 ลบ.ม

500,000 หนองป่าไม้ ม.4
ต.ริมกก (เขตเทศบาล
นครเชียงราย)
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

161

162

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
8 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองสาธารณะ
ล้าเหมืองช้าง ช่วงระหว่าง
ม.15 ต.บ้านดู่ - ม.11
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
แก้ไขเป็น
8 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองสาธารณะ
ล้าเหมืองช้าง ช่วงระหว่าง
ม.15 ต.บ้านดู่ - ม.11
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
ลึก 1.70 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองสาธารณะ
ล้าเหมืองช้าง
ช่วงระหว่าง ม.15
ต.บ้านดู่ - ม.11
ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
ลึก 1.70 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองสาธารณะ
ล้าเหมืองช้าง
ช่วงระหว่าง ม.15
ต.บ้านดู่ - ม.11
ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
9 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองร่องโจ้ ช่วงระหว่าง
ม.11 ต.นางแล - ม.23
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
9 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองร่องโจ้ ช่วงระหว่าง
ม.11 ต.นางแล - ม.23
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 4.50 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองร่องโจ้
ช่วงระหว่าง ม.11
ต.นางแล - ม.23
ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ลึก 0.70 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 4.50 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่
น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองร่องโจ้
ช่วงระหว่าง ม.11
ต.นางแล - ม.23
ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

163

164

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
10 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองก๊อดร่องเย็น ม.1
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,100.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,687.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,787.00 ลบ.ม.

500,000 หนองก๊อดร่องเย็น
ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
10 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองก๊อดร่องเย็น ม.1
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,100.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,687.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,787.00 ลบ.ม.

500,000 หนองก๊อดร่องเย็น
ม.1 ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
11 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองสาธารณะ
ช่วงระหว่าง ม.7,3 ต.ท่าสุด ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
11 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองสาธารณะ
ช่วงระหว่าง ม.7,3 ต.ท่าสุด ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ลึก 0.80 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
ลึก 1.80 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม

500,000 ล้าเหมืองสาธารณะ
ช่วงระหว่าง ม.7,3
ต.ท่าสุด - ม.10
ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 4.00 ม.
ลึก 0.80 ม. ยาว 3,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
ลึก 1.80 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,500.00 ลบ.ม

500,000 ล้าเหมืองสาธารณะ
ช่วงระหว่าง ม.7,3
ต.ท่าสุด - ม.10
ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

165

166

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
12 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่ากล้วยหลวง ม.9
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,150.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,325.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,475.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่ากล้วยหลวง
ม.9 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
12 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่ากล้วยหลวง ม.9
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,150.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,325.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,475.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่ากล้วยหลวง
ม.9 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
13 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยเบิก ม.6
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,760.00 ลบ.ม.

500,000 ม.6 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น

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

13 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยเบิก ม.6
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,760.00 ลบ.ม.

500,000 ม.6 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

โครงการเดิม
14 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยบง ม.7
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 55.00 ม. ลึก 9.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,370.00 ลบ.ม.

290,000 ม.7 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
14 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยบง ม.7
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 55.00 ม. ลึก 9.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,370.00 ลบ.ม.

290,000 ม.7 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
167

168

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
15 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยโป่ง ม.15
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,960.00 ลบ.ม.

500,000 ม.15 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
15 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยโป่ง ม.15
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,960.00 ลบ.ม.

500,000 ม.15 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
16 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 52.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,932.00 ลบ.ม.

500,000 ม.4 ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
16 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 52.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,932.00 ลบ.ม.

500,000 ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

169

170

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
17 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 45.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 90.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,634.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดลอกล้าเหมืองส่งน้า
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 15.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 350.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 15.00 ม. ลึก 3.00 ม.
ยาว 350.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 10,348.00 ลบ.ม

500,000 ม.12 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
17 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 45.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 90.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,634.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,250.00 ลบ.ม.
พร้อมขุดลอกล้าเหมืองส่งน้า
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 15.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 350.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 15.00 ม. ลึก 3.00 ม.
ยาว 350.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,500.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 10,348.00 ลบ.ม

500,000 ม.12 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
18 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองแม่ส้าน ช่วงระหว่าง
ม.1 ต.ป่าหุ่ง - ม.21 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 16.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 16.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 2,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
2 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

500,000 ล้าเหมืองแม่ส้าน
ช่วงระหว่าง ม.1
ต.ป่าหุ่ง - ม.21
ต.เมืองพาน
อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
18 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองแม่ส้าน ช่วงระหว่าง
ม.1 ต.ป่าหุ่ง - ม.21 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 16.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 2,000 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 16.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 2,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
2 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

500,000 ล้าเหมืองแม่ส้าน
ช่วงระหว่าง ม.1
ต.ป่าหุ่ง - ม.21
ต.เมืองพาน
อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

171

172

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
19 ธนาคารนน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยร่องคต ช่วงระหว่าง ม.2
ต.แม่เย็น - ม.4 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียราย

แก้ไขเป็น
19 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยร่องคต ช่วงระหว่าง ม.2
ต.แม่เย็น - ม.4 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 13.00 ม.
ลึก 2.20 ม. ยาว 2,700 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 13.00 ม.
ลึก 2.70 ม. ยาว 2,700.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,710.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 2 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,616.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่น้อยกว่า
12,326.00 ลบ.ม

500,000 ห้วยร่องคต
ช่วงระหว่าง ม.2
ต.แม่เย็น - ม.4
ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 13.00 ม.
ลึก 2.20 ม. ยาว 2,700 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 13.00 ม.
ลึก 2.70 ม. ยาว 2,700.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,710.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 2 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,616.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่น้อยกว่า
12,326.00 ลบ.ม

500,000 ห้วยร่องคต
ช่วงระหว่าง ม.2
ต.แม่เย็น - ม.4
ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
20 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะ ม.5
ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,422.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,292.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้าสาธารณะ
ม.5 ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
20 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าสาธารณะ ม.5
ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,422.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,292.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้าสาธารณะ
ม.5 ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

173

174

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
21 ธนาคารนน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองร่องบอน ม.10
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,422.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,292.00 ลบ.ม

500,000 หนองร่องบอน
ม.10 ต.เจริญเมือง
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
21 ธนาคารนน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองร่องบอน ม.10
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,422.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,870.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,292.00 ลบ.ม

500,000 หนองร่องบอน
ม.10 ต.เจริญเมือง
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
22 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 36.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,795.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,812.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,607.00 ลบ.ม.

500,000 ม.5 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
22 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.5 ต.ทานตะวัน อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 36.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,795.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,812.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,607.00 ลบ.ม.

500,000 ม.5 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

175

176

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
23 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผา ม.3 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 52.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,932.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผา ม.3
ต.สันกลาง อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
23 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผา ม.3 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 52.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,682.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,932.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผา ม.3
ต.สันกลาง อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
24 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 55.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 60.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,469.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,719.00 ลบ.ม

500,000 ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
24 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 55.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 60.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,469.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,250.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,719.00 ลบ.ม

500,000 ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

177

178

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
25 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

ขุดสะดือ 2 บ่อ ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง
31.00 ม. ลึก 5.00 ม. ยาว 35.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 8,050.00 ลบ.ม.

500,000 ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
25 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขุดสะดือ 2 บ่อ ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง
31.00 ม. ลึก 5.00 ม. ยาว 35.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 8,050.00 ลบ.ม.

500,000 ม.4 ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
26 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-1-94 ไร่
(2,375.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,484.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,825.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,309.00 ลบ.ม.

500,000 ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
26 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-1-94 ไร่
(2,375.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,484.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,825.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,309.00 ลบ.ม.

500,000 ม.9 ต.ม่วงค้า อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

179

180

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
27 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ร่องหมาแก้น ม.11 ต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 19.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 350.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,400.00 ลบ.ม

500,000 ร่องหมาแก้น ม.11
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
27 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ร่องหมาแก้น ม.11 ต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 19.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 350.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,400.00 ลบ.ม

500,000 ร่องหมาแก้น ม.11
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
28 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองเวียงห้าว ม.2
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,100.00 ลบ.ม.

500,000 หนองเวียงห้าว ม.2
ต.เวียงห้าว อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
28 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองเวียงห้าว ม.2
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
โครงการเดิม
29 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองวัวแดง ม.7 ต.เวียงห้าว
อ.พาน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,100.00 ลบ.ม.

500,000 หนองเวียงห้าว ม.2
ต.เวียงห้าว อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองวัวแดง ม.7
ต.เวียงห้าว อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
29 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองวัวแดง ม.7 ต.เวียงห้าว
อ.พาน จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองวัวแดง ม.7
ต.เวียงห้าว อ.พาน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

181

182

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
30 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยป่าด้า ม.8 ต.เวียงห้าว
อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยป่าด้า ม.8
ต.เวียงห้าว
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
30 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยป่าด้า ม.8 ต.เวียงห้าว
อ.พาน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยป่าด้า ม.8
ต.เวียงห้าว
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
31 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองฮ้องฮิน ม.3 ต.สันมะค่า
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 53.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,448.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,128.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,576.00 ลบ.ม

500,000 หนองฮ้องฮิน ม.3
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
31 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองฮ้องฮิน ม.3 ต.สันมะค่า
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 53.00 ม.
ลึก 1.50 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,448.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,128.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,576.00 ลบ.ม

500,000 หนองฮ้องฮิน ม.3
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

183

184

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
32 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองม่อนป่าเหียง ม.1
ต.ศรีโพธิเ์ งิน อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 ม.
ลึก 1.00 ม. ยาว 130.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,519.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,644.00 ลบ.ม

500,000 หนองม่อนป่าเหียง
ม.1 ต.ศรีโพธิเ์ งิน
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
32 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองม่อนป่าเหียง ม.1
ต.ศรีโพธิเ์ งิน อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 ม.
ลึก 1.00 ม. ยาว 130.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,519.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,644.00 ลบ.ม

500,000 หนองม่อนป่าเหียง
ม.1 ต.ศรีโพธิเ์ งิน
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
33 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผักเฮือก ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,080.00 ลบ.ม.

480,000 หนองผักเฮือก
ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
33 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผักเฮือก ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
โครงการเดิม
34 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปู่ค่าย ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,080.00 ลบ.ม.

480,000 หนองผักเฮือก
ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 6.90 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม.

495,000 หนองปู่ค่าย
ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
34 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปู่ค่าย ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 6.90 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม.

495,000 หนองปู่ค่าย
ม.5 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

185

186

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
35 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
แปลงสาธิต ม.9 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 20.00 ม.
ยาว 30.00 ม. ลึก 10.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,840.00 ลบ.ม.

116,000 แปลงสาธิต
ม.9 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
35 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
แปลงสาธิต ม.9 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 20.00 ม.
ยาว 30.00 ม. ลึก 10.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,840.00 ลบ.ม.

116,000 แปลงสาธิต
ม.9 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
36 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองจิน ม.5 ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจิน ม.5 ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
36 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองจิน ม.5 ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจิน ม.5 ต.แม่ค้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

187

188

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
37 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 ต.จันจว้าใต้
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปู่โฮ๊ะ ม.1
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
37 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปู่โฮ๊ะ ม.1 ต.จันจว้าใต้
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปู่โฮ๊ะ ม.1
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
38 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองกวาง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม

500,000 หนองกวาง ม.6
ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
38 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองกวาง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม

500,000 หนองกวาง ม.6
ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

189

190

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
39 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้ามุ้งหมู ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้ามุ้งหมู
ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
39 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้ามุ้งหมู ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้ามุ้งหมู
ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
40 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองหลุก ม.1 ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหลุก ม.1
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
40 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองหลุก ม.1 ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหลุก ม.1
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

191

192

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
41 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณประโยชน์ปา่ ยาง
ม.2 ต.ศรีค้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-3-0 ไร่
(2,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,690.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณประโยชน์ ส้านักช่าง
ป่ายาง ม.2 ต.ศรีค้า
จ่ายจากเงิน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
41 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณประโยชน์ปา่ ยาง
ม.2 ต.ศรีค้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-3-0 ไร่
(2,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,690.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณประโยชน์ ส้านักช่าง
ป่ายาง ม.2 ต.ศรีค้า
จ่ายจากเงิน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
42 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าก๊อดป่าหญ้าไซ
ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าก๊อด
ป่าหญ้าไซ ม.5
ต.สันทราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
42 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าก๊อดป่าหญ้าไซ
ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าก๊อด
ป่าหญ้าไซ ม.5
ต.สันทราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

193

194

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
43 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยลุงแดง ม.7 ต.จันจว้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-25 ไร่
(3,700.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยลุงแดง
ม.7 ต.จันจว้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
43 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยลุงแดง ม.7 ต.จันจว้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-25 ไร่
(3,700.00ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยลุงแดง
ม.7 ต.จันจว้า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
44 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองโค้ง ม.4 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองโค้ง
ม.4 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
44 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองโค้ง ม.4 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โครงการเดิม
45 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสมแม้ว ม.6 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองโค้ง
ม.4 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสมแม้ว
ม.6 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
45 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสมแม้ว ม.6 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสมแม้ว
ม.6 ต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

195

196

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
46 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผึง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผึง ม.6
ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
46 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผึง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผึง ม.6
ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
47 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองไมตรี ม.5 ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-25 ไร่
(3,700.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไมตรี ม.5
ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
47 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองไมตรี ม.5 ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-25 ไร่
(3,700.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,200.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไมตรี ม.5
ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

197

198

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
48 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองอึ่ง ม.1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองอึ่ง ม.1
ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
48 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองอึ่ง ม.1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองอึ่ง ม.1
ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
49 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปลาสร้อย ม.10 ต.แม่เงิน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปลาสร้อย
ม.10 ต.แม่เงิน
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
49 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปลาสร้อย ม.10 ต.แม่เงิน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปลาสร้อย
ส้านักช่าง
ม.10 ต.แม่เงิน
จ่ายจากเงิน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

199

200

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
50 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองแสลบ ม.8 ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองแสลบ ม.8
ส้านักช่าง
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
50 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองแสลบ ม.8 ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-1-0 ไร่
(3,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองแสลบ
ม.8 ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
51 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
จอป่าลัน ม.1 ต.โยนก
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,250.00 ลบ.ม.

500,000 จอป่าลัน ม.1
ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
51 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
จอป่าลัน ม.1 ต.โยนก
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โครงการเดิม
52 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยถนนตอนล่าง ม.1
ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,250.00 ลบ.ม.

500,000 จอป่าลัน ม.1
ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,250.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยถนนตอนล่าง
ม.1 ต.โยนก
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
52 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยถนนตอนล่าง ม.1
ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,250.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยถนนตอนล่าง
ม.1 ต.โยนก
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
201

202

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
53 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่าสัก ม.6 ต.โยนก
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 38.00 ม.
ยาว 72.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,940.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่าสัก ม.6
ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
53 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่าสัก ม.6 ต.โยนก
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 38.00 ม.
ยาว 72.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,940.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่าสัก ม.6
ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
54 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าสาธารณะต้นมะค่า ม.20
ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 77.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,770.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,370.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้าสาธารณะ
ต้นมะค่า ม.20
ต.หงาว อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
54 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าสาธารณะต้นมะค่า ม.20
ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 77.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,600.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,770.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,370.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้าสาธารณะ
ต้นมะค่า ม.20
ต.หงาว อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

203

204

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
55 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยบ้าน ม.3
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 90.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,650.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,920.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,570.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยบ้าน
ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
55 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 1 ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม. ยาว
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
60.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 7,500.00 ลบ.ม. พร้อม
ขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,770.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดิน
ขุดทังหมดไม่น้อยกว่า 9,270.00 ลบ.ม.

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
500,000 หมู่ที่ 1 ต.ตับเต่า
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
(แผนเพิ่มเติม
ครังที่ 14
พ.ศ.2564)

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
56 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระสาธารณะหมู่บา้ น
ม.25 ต.งิว อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,935.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,335.00 ลบ.ม.

500,000 สระสาธารณะหมู่บา้ น
ม.25 ต.งิว อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
56 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระสาธารณะหมู่บา้ น
ม.25 ต.งิว อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,935.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,335.00 ลบ.ม.

500,000 สระสาธารณะหมู่บา้ น
ม.25 ต.งิว อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

205

206

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
57 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองดง ม.5 ต.สันทรายงาม
อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,550.00 ลบ.ม.

500,000 หนองดง ม.5
ต.สันทรายงาม
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
57 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองดง ม.5 ต.สันทรายงาม
อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 75.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,550.00 ลบ.ม.

500,000 หนองดง ม.5
ต.สันทรายงาม
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
58 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หน้าฝายห้วยค้า ม.8
ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 48.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 48.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,520.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,580.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,100.00 ลบ.ม.

500,000 หน้าฝายห้วยค้า ม.8
ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
58 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หน้าฝายห้วยค้า ม.8
ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 48.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 48.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,520.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,580.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,100.00 ลบ.ม.

500,000 หน้าฝายห้วยค้า ม.8
ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

207

208

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
59 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยไคร้ ม.3
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยไคร้ ม.3 ส้านักช่าง
ต.เวียง อ.เทิง
จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
59 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยไคร้ ม.3
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการเดิม
60 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยละเมด ม.23
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยไคร้ ม.3 ส้านักช่าง
ต.เวียง อ.เทิง
จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยละเมด
ม.23 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
60 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยละเมด ม.23
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยละเมด
ม.23 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
61 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปึ๋งหลวง ม.14 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 38.00 ม.
ยาว 75.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋งหลวง
ม.14 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
61 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปึ๋งหลวง ม.14 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการเดิม
62 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองจิน ม.2 ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 38.00 ม.
ยาว 75.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋งหลวง
ม.14 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจิน ม.2
ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
62 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองจิน ม.2 ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจิน ม.2
ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
209

210

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
63 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองแหย่ง ม.12 ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองแหย่ง ม.12
ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
63 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองแหย่ง ม.12 ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการเดิม
64 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองซง ม.3 ต.หนองแรด
อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองแหย่ง ม.12
ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองซง ม.3
ต.หนองแรด
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
64 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองซง ม.3 ต.หนองแรด
อ.เทิง จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 หนองซง ม.3
ต.หนองแรด
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
65 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าอเนกประสงค์ ม.4
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 64.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 66.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,704.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,874.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,578.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้าอเนกประสงค์
ม.4 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
65 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าอเนกประสงค์ ม.4
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 64.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 66.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,704.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,874.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,578.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้าอเนกประสงค์
ม.4 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

211

212

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
66 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยร่องงิว ม.5 ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 38.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 120.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,208.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,770.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยร่องงิว ม.5
ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
66 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยร่องงิว ม.5 ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 38.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 120.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,208.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,770.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยร่องงิว ม.5
ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
67 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระนาหลง ม.7 ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,796.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,034.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,830.00 ลบ.ม.

500,000 สระนาหลง ม.7
ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
67 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระนาหลง ม.7 ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 60.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,796.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,034.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,830.00 ลบ.ม.

500,000 สระนาหลง ม.7
ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

213

214

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
68 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระหนองบัว ม.16 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,700.00 ลบ.ม.

500,000 สระหนองบัว
ม.16 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
68 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระหนองบัว ม.16 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โครงการเดิม
69 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าสาธารณประโยชน์
ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 90.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,700.00 ลบ.ม.

500,000 สระหนองบัว
ม.16 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 52.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,550.00 ลบ.ม.

440,000 สระเก็บน้า

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

สาธารณประโยชน์
ม.19 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
69 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าสาธารณประโยชน์
ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 45.00 ม.
ยาว 52.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,550.00 ลบ.ม.

440,000 สระเก็บน้า
สาธารณประโยชน์
ม.19 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
70 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยป่าเป้า ม.15 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 42.00 ม.
ยาว 50.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,440.00 ลบ.ม.

380,000 ห้วยป่าเป้า ม.15
ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
70 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยป่าเป้า ม.15 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 42.00 ม.
ยาว 50.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,440.00 ลบ.ม.

380,000 ห้วยป่าเป้า ม.15
ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

215

216

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
71 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยป่าคา ม.3
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม.
ลึก 4.00 ม. ยาว 135.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,368.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,872.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,240.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยป่าคา
ม.3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
71 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยป่าคา ม.3
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 20.00 ม.
ลึก 4.00 ม. ยาว 135.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,368.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,872.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,240.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยป่าคา
ม.3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
72 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าห้วยงอน ม.1 ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,610 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.25 ม. ยาว 1,610.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,970.00
ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 13,270.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าห้วยงอน ม.1
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
72 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าห้วยงอน ม.1 ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,610 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.25 ม. ยาว 1,610.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,970.00
ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 13,270.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าห้วยงอน ม.1
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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218

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
73 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองดงร่องแฝก ม.1
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 59.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,930.00 ลบ.ม.

500,000 หนองดงร่องแฝก ม.1
ส้านักช่าง
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น

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

73 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองดงร่องแฝก ม.1
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 59.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,930.00 ลบ.ม.

500,000 หนองดงร่องแฝก ม.1
ส้านักช่าง
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

โครงการเดิม
74 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระห้วยหินบ่อง ม.1
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 78.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,300.00 ลบ.ม.

460,000 สระห้วยหินบ่อง ม.1
ส้านักช่าง
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
74 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระห้วยหินบ่อง ม.1
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 78.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,300.00 ลบ.ม.

460,000 สระห้วยหินบ่อง ม.1
ส้านักช่าง
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
75 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยเกวีย๋ น ม.4
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 44.00 ม.
ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,440.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยเกวีย๋ น
ส้านักช่าง
ม.4 ต.หล่ายงาว
จ่ายจากเงิน
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
75 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยเกวีย๋ น ม.4
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 44.00 ม.
ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,440.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยเกวีย๋ น
ส้านักช่าง
ม.4 ต.หล่ายงาว
จ่ายจากเงิน
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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220

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
76 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองด่าน ม.6 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 45.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,226.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,807.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,033.00 ลบ.ม

500,000 หนองด่าน ม.6
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
76 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองด่าน ม.6 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 45.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,226.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,807.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,033.00 ลบ.ม

500,000 หนองด่าน ม.6
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
77 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าห้วยทุ่งหญ้า ม.2
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 51.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 70.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,198.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
720.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,918.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน้าห้วยทุ่งหญ้า ส้านักช่าง
ม.2 ต.หนองป่าก่อ
จ่ายจากเงิน
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
77 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าห้วยทุ่งหญ้า ม.2
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 51.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 70.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,198.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
720.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,918.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน้าห้วยทุ่งหญ้า ส้านักช่าง
ม.2 ต.หนองป่าก่อ
จ่ายจากเงิน
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

221

222

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
78 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย ส้านักช่าง
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
78 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
โครงการเดิม
79 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าประปาหมู่บา้ น
ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองปึ๋ง ม.4 ต.ปงน้อย ส้านักช่าง
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,050.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน้าประปาหมู่บ้าน

ส้านักช่าง
ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
79 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าประปาหมู่บา้ น
ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,050.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน้าประปาหมู่บ้าน

ส้านักช่าง
ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
80 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย ส้านักช่าง
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
80 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,570.00 ลบ.ม.

500,000 หนองอ้อ ม.8 ต.ปงน้อย ส้านักช่าง
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

223

224

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
81 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าบ้านม่วงเจ็ดต้น
ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 70.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 71.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,130.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00
ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,850.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้า
บ้านม่วงเจ็ดต้น
ม.9 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
81 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าบ้านม่วงเจ็ดต้น
ม.9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 70.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 71.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,130.00 ลบ.ม.พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00
ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,850.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้า
บ้านม่วงเจ็ดต้น
ม.9 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
82 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองกวาง ม.5 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 34.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,132.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
900.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,032.00 ลบ.ม.

500,000 หนองกวาง ม.5
ส้านักช่าง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
82 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองกวาง ม.5 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 34.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,132.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
900.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,032.00 ลบ.ม.

500,000 หนองกวาง ม.5
ส้านักช่าง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

225

226

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
83 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ร่องวังซาง ม.6 ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง
28.00 ม. ยาว 115.00 ม.
ลึก 7.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,220.00 ลบ.ม.

500,000 ร่องวังซาง ม.6
ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
83 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ร่องวังซาง ม.6 ต.สถาน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โครงการเดิม
84 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง
28.00 ม. ยาว 115.00 ม.
ลึก 7.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,220.00 ลบ.ม.

500,000 ร่องวังซาง ม.6
ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง
50.00 ม. ยาว 65.00 ม.
ลึก 7.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,250.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
84 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง
50.00 ม. ยาว 65.00 ม.
ลึก 7.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,250.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.10 ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
85 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าสาธารณประโยชน์
ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 20.00 ม.
ยาว 167.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,880.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้า
ส้านักช่าง
สาธารณประโยชน์
จ่ายจากเงิน
ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ สะสม ปี 2564
จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
85 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าสาธารณประโยชน์
ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
โครงการเดิม
86 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองหลวง ม.10 ต.ครึ่ง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 20.00 ม.
ยาว 167.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,880.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้า
ส้านักช่าง
สาธารณประโยชน์
จ่ายจากเงิน
ม.1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ สะสม ปี 2564
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 105.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,600.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหลวง ม.10
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
86 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองหลวง ม.10 ต.ครึ่ง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 105.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,600.00 ลบ.ม.

500,000 หนองหลวง ม.10
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
227

228

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
87 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าสาธารณประโยชน์
ม.11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้า
ส้านักช่าง
สาธารณประโยชน์
จ่ายจากเงิน
ม.11 ต.ครึ่ง
สะสม ปี 2564
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
87 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระน้าสาธารณประโยชน์
ม.11 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
โครงการเดิม
88 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองไฟไหม้ ม.5 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 สระน้า
ส้านักช่าง
สาธารณประโยชน์
จ่ายจากเงิน
ม.11 ต.ครึ่ง
สะสม ปี 2564
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไฟไหม้ ม.5
ส้านักช่าง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
88 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองไฟไหม้ ม.5 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไฟไหม้ ม.5
ส้านักช่าง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
89 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองไคร้ไหว ม.9 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไคร้ไหว ม.9
ส้านักช่าง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
89 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองไคร้ไหว ม.9 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองไคร้ไหว ม.9
ส้านักช่าง
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

229

230

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
90 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่าไร่ ม.1 ต.เกาะช้าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยรอบเฉลี่ยกว้าง 9.00 ม.
ลึกเฉลี่ย - ม. ยาว 1,600 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 9.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.85 ม.
ยาว 1,600.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,770.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,260.00
ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่น้อยกว่า
12,030.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่าไร่ ม.1
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
90 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่าไร่ ม.1 ต.เกาะช้าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สภาพเดิมโดยรอบเฉลี่ยกว้าง 9.00 ม.
ลึกเฉลี่ย - ม. ยาว 1,600 ม. ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 9.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.85 ม.
ยาว 1,600.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,770.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,260.00
ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมดไม่น้อยกว่า
12,030.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่าไร่ ม.1
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
91 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.13
ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-2-00 ไร่
(4,000.00 ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,200.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.13
ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
91 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.13
ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 2-2-00 ไร่
(4,000.00 ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,400.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 10,200.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.13
ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

231

232

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
92 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.5,ม.7
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
92 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.5,ม.7
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-0-00 ไร่
(1,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,220.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,920.00 ลบ.ม.
บ่อที่ 2 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 0-2-50 ไร่
(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,020.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ
ม.5,ม.7 ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-0-00 ไร่
(1,600.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,220.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,920.00 ลบ.ม.
บ่อที่ 2 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 0-2-50 ไร่
(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,020.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ
ม.5,ม.7 ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
93 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.8 ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
93 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.8 ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-1-00 ไร่
(2,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,040.00 ลบ.ม.
บ่อที่ 2 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 0-2-50 ไร่
(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
590.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,730.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.8
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

บ่อที่ 1 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 1-1-00 ไร่
(2,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,040.00 ลบ.ม.
บ่อที่ 2 ขนาดพืนที่โดยเฉลี่ย 0-2-50 ไร่
(1,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุด
สะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
590.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,730.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.8
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

233

234

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
94 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.11
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,910.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,210.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ
ม.11 ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
94 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.11
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 65.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,910.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,210.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ
ม.11 ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
95 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองนาปง ม.8 ต.โป่งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองนาปง ม.8
ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
95 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองนาปง ม.8 ต.โป่งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงการเดิม
96 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.6
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองนาปง ม.8
ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.6
ส้านักช่าง
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
96 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.6
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสาธารณะ ม.6
ส้านักช่าง
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
97 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.8
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,460.00 ลบ.ม.

423,000 หนองสาธารณะ ม.8
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
97 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสาธารณะ ม.8
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,460.00 ลบ.ม.

423,000 หนองสาธารณะ ม.8
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
98 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระห้วยตีนนก ม.11
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 30.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 88.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,370.00 ลบ.ม.

500,000 สระห้วยตีนนก ม.11
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
98 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระห้วยตีนนก ม.11
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 30.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 88.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,970.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,370.00 ลบ.ม.

500,000 สระห้วยตีนนก ม.11
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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238

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
99 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าสาธารณะ ม.1
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 42.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 56.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,640.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,340.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน้าสาธารณะ
ม.1 ต.เมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
99 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้าสาธารณะ ม.1
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 42.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 56.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,640.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,340.00 ลบ.ม.

500,000 สระเก็บน้าสาธารณะ
ม.1 ต.เมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
100 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองมะปิน ม.6 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 27.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,880.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,670.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,550.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมะปิน ม.6
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
100 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองมะปิน ม.6 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 27.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,880.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,670.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,550.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมะปิน ม.6
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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240

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
101 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยขีเหล็ก ม.15 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยขีเหล็ก ม.15
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
101 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยขีเหล็ก ม.15 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โครงการเดิม
102 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผักหนาม ม.4 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยขีเหล็ก ม.15
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักหนาม ม.4
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
102 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผักหนาม ม.4 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักหนาม ม.4
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
103 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยช้างเผือก ม.3 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,570.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยช้างเผือก ม.3
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
103 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยช้างเผือก ม.3 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,570.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยช้างเผือก ม.3
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

241

242

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
104 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าแม่ขาว ม.1
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 4.00 ม. ยาว 66.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,392.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,692.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าแม่ขาว
ม.1 ต.โป่งแพร่
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
104 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าแม่ขาว ม.1
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 4.00 ม. ยาว 66.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,392.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,692.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าแม่ขาว
ม.1 ต.โป่งแพร่
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
105 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองแฮ่ ม.15 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 15.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 300.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,044.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,344.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองแฮ่ ม.15
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
105 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองแฮ่ ม.15 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 15.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 300.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,044.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,344.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองแฮ่ ม.15
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

243

244

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
106 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองร่องลึก ม.9 ต.บัวสลี
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,790.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองร่องลึก ม.9
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
106 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ล้าเหมืองร่องลึก ม.9 ต.บัวสลี
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 5.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
790.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 12,790.00 ลบ.ม.

500,000 ล้าเหมืองร่องลึก ม.9
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
107 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยขาเกด ม.8
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,700.00 ลบ.ม.

410,000 อ่างเก็บน้าห้วยขาเกด
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
107 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยขาเกด ม.8
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
โครงการเดิม
108 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,700.00 ลบ.ม.

410,000 อ่างเก็บน้าห้วยขาเกด
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,960.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.1
ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
108 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,960.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.1
ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
245

246

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
109 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
บ้านป่าแดง ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม.
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,700.00 ลบ.ม.

410,000 บ้านป่าแดง ม.7
ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
109 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
บ้านป่าแดง ม.7 ต.จอมหมอกแก้ว ยาว 50.00 ม. ลึก 10.00 ม.
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,700.00 ลบ.ม.

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
410,000 บ้านป่าแดง ม.7
ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
110 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 43.00 ม.
ลึก 6.00 ม. ยาว 43.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,525.00 ลบ.ม.

500,000 ม.3 ต.เวียง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
110 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 43.00 ม.
ลึก 6.00 ม. ยาว 43.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,125.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,525.00 ลบ.ม.

500,000 ม.3 ต.เวียง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

247

248

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
111 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยโป่งค่าง ม.2 ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 3.20 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,292.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,792.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยโป่งค่าง ม.2
ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
111 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยโป่งค่าง ม.2 ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 3.20 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,292.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,792.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยโป่งค่าง ม.2
ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
112 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าก๊อดเหนือ ม.3
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 4.00 ม. ยาว 46.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,560.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 8,060.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้าก๊อดเหนือ
ม.3 ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
112 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองน้าก๊อดเหนือ ม.3
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 4.00 ม. ยาว 46.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,560.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 8,060.00 ลบ.ม.

500,000 หนองน้าก๊อดเหนือ
ม.3 ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

249

250

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
113 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองห้วยเวียง ม.6
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,362.00 ลบ.ม.

500,000 หนองห้วยเวียง
ม.6 ต.แม่เจดีย์
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
113 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองห้วยเวียง ม.6
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
562.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,362.00 ลบ.ม.

500,000 หนองห้วยเวียง
ม.6 ต.แม่เจดีย์
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
114 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่งหล่ม ม.9 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,120.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่งหล่ม ม.9
ส้านักช่าง
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
114 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองป่งหล่ม ม.9 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โครงการเดิม
115 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างห้วยป่าลัน ม.1 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 100.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,120.00 ลบ.ม.

500,000 หนองป่งหล่ม ม.9
ส้านักช่าง
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,100.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างห้วยป่าลัน ม.1
ส้านักช่าง
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
115 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างห้วยป่าลัน ม.1 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 30.00 ม.
ยาว 130.00 ม. ลึก 6.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,100.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างห้วยป่าลัน ม.1
ส้านักช่าง
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
251

252

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
116 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยน้าดั่ง ม.12 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยน้าดั่ง ม.12
ส้านักช่าง
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
116 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยน้าดั่ง ม.12 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม. ลึก 6.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยน้าดั่ง ม.12
ส้านักช่าง
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
117 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยต้นแอ้ว
ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 32.00 ม.
ลึก 3.20 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,512.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,812.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยต้นแอ้ว
ส้านักช่าง
ม.10 ต.แม่สรวย
จ่ายจากเงิน
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
117 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยต้นแอ้ว
ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 32.00 ม.
ลึก 3.20 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,512.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,812.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยต้นแอ้ว
ส้านักช่าง
ม.10 ต.แม่สรวย
จ่ายจากเงิน
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

253

254

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
118 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองจอตาเหิน ม.8 ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 2.70 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจอตาเหิน
ส้านักช่าง
ม.8 ต.ป่าแดด
จ่ายจากเงิน
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
118 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองจอตาเหิน ม.8 ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 2.70 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,050.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองจอตาเหิน
ส้านักช่าง
ม.8 ต.ป่าแดด
จ่ายจากเงิน
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
119 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าบ้านดอนชัย
ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 36.00 ม.
ลึก 5.00 ม. ยาว 60.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,750.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าบ้านดอนชัย
ส้านักช่าง
ม.10 ต.ท่าก๊อ
จ่ายจากเงิน
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
119 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าบ้านดอนชัย
ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 36.00 ม.
ลึก 5.00 ม. ยาว 60.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,700.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,750.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,450.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าบ้านดอนชัย
ส้านักช่าง
ม.10 ต.ท่าก๊อ
จ่ายจากเงิน
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

255

256

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
120 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยป่าปู่ ม.2 ต.แม่พริก
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 9.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,780.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยป่าปู่ ม.2
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
120 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยป่าปู่ ม.2 ต.แม่พริก
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โครงการเดิม
121 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยหนองแสล่ง ม.13
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 9.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,780.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยป่าปู่ ม.2
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 88.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,370.00 ลบ.ม.

499,000 ห้วยหนองแสล่ง ม.13
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
121 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยหนองแสล่ง ม.13
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 88.00 ม. ลึก 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,370.00 ลบ.ม.

499,000 ห้วยหนองแสล่ง ม.13
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
122 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองห้วยบ่อส้ม ม.13
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 95.00 ม. ลึก 10.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองห้วยบ่อส้ม ม.13
ส้านักช่าง
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
122 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองห้วยบ่อส้ม ม.13
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 95.00 ม. ลึก 10.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,300.00 ลบ.ม.

500,000 หนองห้วยบ่อส้ม ม.13
ส้านักช่าง
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

257

258

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
123 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.2 ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,716.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,503.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,219.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.2
ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
123 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.2 ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 40.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,716.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,503.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,219.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.2
ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
124 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยร่องขุ่น ม.8
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 34.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,792.00 ลบ.ม พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,299.00 ลบ.ม รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,091.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยร่องขุ่น
ส้านักช่าง
ม.8 ต.ทุ่งก่อ
จ่ายจากเงิน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
สะสม ปี 2564
จ.เชียงราย

แก้ไขเป็น
124 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยร่องขุ่น ม.8
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 34.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 80.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,792.00 ลบ.ม พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,299.00 ลบ.ม รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,091.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยร่องขุ่น
ส้านักช่าง
ม.8 ต.ทุ่งก่อ
จ่ายจากเงิน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
สะสม ปี 2564
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

259

260

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
125 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้า ม.7 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 25.00 ม.
ยาว 90.00 ม. ลึกเฉลี่ย 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,800.00 ลบ.ม.

481,000 สระเก็บน้า ม.7
ส้านักช่าง
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
125 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
สระเก็บน้า ม.7 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
โครงการเดิม
126 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยทรายขาว ม.8 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 25.00 ม.
ยาว 90.00 ม. ลึกเฉลี่ย 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,800.00 ลบ.ม.

481,000 สระเก็บน้า ม.7
ส้านักช่าง
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึกเฉลี่ย 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,380.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยทรายขาว ม.8
ส้านักช่าง
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
126 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
ห้วยทรายขาว ม.8 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึกเฉลี่ย 8.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,380.00 ลบ.ม.

500,000 ห้วยทรายขาว ม.8
ส้านักช่าง
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
127 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองมน ม.13 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมน ม.13
ส้านักช่าง
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
127 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองมน ม.13 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 55.00 ม. ลึกเฉลี่ย 7.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,450.00 ลบ.ม.

500,000 หนองมน ม.13
ส้านักช่าง
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ่ายจากเงิน
จ.เชียงราย
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

261

262

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
128 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
บ่อโปร่ง ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 46.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,908.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,764.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 8,672.00 ลบ.ม.

500,000 บ่อโปร่ง ม.12 ต.ต้า
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
128 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
บ่อโปร่ง ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 46.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 46.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,908.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,764.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 8,672.00 ลบ.ม.

500,000 บ่อโปร่ง ม.12 ต.ต้า
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
129 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองยางฮอม ม.17 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 42.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,584.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,042.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,626.00 ลบ.ม.

500,000 หนองยางฮอม ม.17
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
129 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองยางฮอม ม.17 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 42.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 100.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,584.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
2,042.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรดินขุด
ทังหมดไม่น้อยกว่า 9,626.00 ลบ.ม.

500,000 หนองยางฮอม ม.17
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564
ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
130 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสัญญา ม.3 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสัญญา ม.3
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
130 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองสัญญา ม.3 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โครงการเดิม
131 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.4 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองสัญญา ม.3
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,850.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.4 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
131 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองบัว ม.4 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 52.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,850.00 ลบ.ม.

500,000 หนองบัว ม.4 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
โครงการเดิม
132 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผักแว่น ม.8 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักแว่น ม.8
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
132 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
หนองผักแว่น ม.8 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โครงการเดิม
133 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยแม่ไร่ ม.18
ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ย ความกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม. ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,360.00 ลบ.ม.

500,000 หนองผักแว่น ม.8
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม.ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยแม่ไร่
ม.18 ต.แม่ฟา้ หลวง
อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

แก้ไขเป็น
133 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยแม่ไร่ ม.18
ต.แม่ฟา้ หลวง อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม.
ยาว 65.00 ม.ลึก 7.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,400.00 ลบ.ม.
รวม

500,000 อ่างเก็บน้าห้วยแม่ไร่
ม.18 ต.แม่ฟา้ หลวง
อ.แม่ฟา้ หลวง
จ.เชียงราย
65,384,000

ส้านักช่าง
จ่ายจากเงิน
สะสม ปี 2564

ตามบันทึกข้อความ สานักช่าง
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหว่าง ม.6 เขต ทต.ดงมะดะ ม.19 เขต ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 580.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,480.00 ตร.ม.

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง
ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 2,000.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตร.ม.

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 10
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1046/2564
ลว. 24 พ.ค. 2564)
500,000 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
ต.ห้วยชมภู
รายใหม่ ครั้งที่ 10
อ.เมืองเชียงราย
พ.ศ.2564
จ.เชียงราย
(คาสั่งโอนที่
1046/2564
ลว. 24 พ.ค. 2564)

2,000,000 เขต ทต.ดงมะดะ เขต ทต.แม่ลาว
อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 550.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง
ม.6 ต.โป่งผา - ม.2 ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,900.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตร.ม.

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง
ม.9 ต.โป่งผา - ม.2 ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,240.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,440.00 ตร.ม.

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)
380,000 ต.โป่งผา - ต.บ้านด้าย สานักช่าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)
500,000 ต.โป่งผา - ต.โป่งงาม สานักช่าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)

1,200,000 ต.ศรีเมืองชุม ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
6 ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง
ม.6 ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,400.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400.00 ตร.ม.

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่าง
ม.7 ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,500.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตร.ม.

8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.ป่าแดด ม.8 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 985.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,910.00 ตร.ม.

500,000 ต.เกาะช้าง - ต.แม่สาย สานักช่าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย โอนตัง้ จ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)
500,000 ต.เกาะช้าง - ต.แม่สาย สานักช่าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)
3,000,000 ต.ป่าแดด - ต.ป่าแงะ สานักช่าง
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.16 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย - ม.14 ต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

สานักช่าง
500,000 ต.ห้วยสัก
โอนตั้งจ่ายเป็น
อ.เมืองเชียงราย ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
จ.เชียงราย

(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)

รวม

9,080,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แบบ ผด.02

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง
เพื่อการท่องเที่ยวบ้านจ้อง
ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.
สูง 3.00 ม. จานวน 1 หลัง

รวม

500,000 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

500,000

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 20
พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
1898/2564
ลว. 16 ส.ค. 2564)

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ขุดลอกลาห้วยขวาล้อ
ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย - ม.4
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ลึก 1.45 ม. ยาว 2,870.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 2,870 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม

500,000 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย ต.สันมะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย

2 ขุดลอกหนองปลาขาว
ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 30.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 400.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 30.00 ม.
ลึก 3.50 ม. ยาว 400.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,050.00 ลบ.ม (รวมค่าขนย้าย)

500,000 ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 22
พ.ศ.2563
(คาสั่งโอนที่
2013/2563
ลว. 1 ก.ย. 2563
สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายใหม่ ครั้งที่ 22
พ.ศ.2563
(คาสั่งโอนที่
2013/2563
ลว. 1 ก.ย. 2563
271

272

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
3 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด
อ่างเก็บน้าห้วยสละ หมู่ที่ 8
ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 45.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,930.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 420.00
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 9,350.00 ลูกบาศก์เมตร
รวม

500,000 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น สานักช่าง
โอนตัง้ จ่ายเป็น
จ.เชียงราย
รายใหม่ ครั้งที่ 22
พ.ศ.2563
(คาสั่งโอนที่
2013/2563
ลว. 1 ก.ย. 2563

1,000,000

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง
สายทาง ชร.ถ.1-0028 เชื่อมระหว่าง
7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
หมู่ที่ 5 ต.โป่งผา - หมู่ที่ 3 ต.ศรีเมืองชุม (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รวม

2,284,000 หมู่ที่ 5 ต.โป่งผา หมู่ที่ 3
ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

2,284,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร
หมู่ที่ 6 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
จ.เชียงราย
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,986.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 ม.6 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

2 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร
หมู่ที่ 16 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
จ.เชียงราย
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,563.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 16 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)
สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

3 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร
หนองสระหลวง หมู่ที่ 9 ต.ท่าสาย
ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 9 ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
4 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
อ่างป่าเส้า หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง
ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

5 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 45.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนองไก่ หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง
ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)
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6 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
สระกกหลง หมู่ที่ 4 ต.แม่ยาว
ลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 4 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
7 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร
สระหนองทองดี หมู่ที่ 7 ต.แม่ยาว
ลึก 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 7 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร
ลึกเฉลี่ย 12 เมตร จานวน 3 บ่อ

500,000 หมู่ที่ 5 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

9 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนองสันแสง หมู่ที่ 15 ต.ศรีดอนชัย
ลึก 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,906.00
ลูกบาศก์เมตร

502,000 หมู่ที่ 15 ต.ศรีดอน
ชัย
อ.เชียงของ จ.
เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

8 ธนาคารน้าใต้ดินระบบปิด คลองข้าง
หนองแก๋ว หมู่ที่ 5 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
10 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
หนองแอกน้อย หมู่ที่ 6 ต.ห้วยซ้อ
ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,716.00
ลูกบาศก์เมตร

501,000 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยซ้อ
อ.เชียงของ จ.
เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)
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11 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนองควน หมู่ที่ 10 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,716.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 10 ต.ป่าตาล สานักช่าง
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โอนตัง้ จ่ายเป็น

12 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
หนองอ้อ หมู่ที่ 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,716.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 12 ต.ยางฮอม สานักช่าง
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย โอนตัง้ จ่ายเป็น

รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
13 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 36.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
ห้วยน้าบั้ง หมู่ที่ 9 ต.แม่เปา
ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,100.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 9 ต.แม่เปา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

14 ก่อสร้างระบบธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
ร่องลื้อ หมู่ที่ 11 ต.เม็งราย
ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,716.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000 หมู่ที่ 11 ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

15 ธนาคารน้าใต้ดินระบบปิด ลาห้วยร่องงิว้ ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร
หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
ลึกเฉลี่ย 12 ม. จานวน 3 บ่อ

500,000 หมู่ที่ 14 ต.เวียง อ.
เทิง
จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
16 ธนาคารน้าใต้ดินระบบปิด ลาเหมือง
จอพญาพรม หมู่ที่ 17 ต.ม่วงคา อ.พาน
จ.เชียงราย

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร
ลึกเฉลี่ย 12 ม. จานวน 3 บ่อ

500,000 หมู่ที่ 17 ต.ม่วงคา
อ.พาน จ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 27 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2434/2564
ลว. 28 ก.ย. 2564)
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ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 50.00 ม. ยาว 60.00 ม.
ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,770.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,270.00
ลบ.ม.

17 ธนาคารน้าใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 1
ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

รวม

500,000 หมู่ที่ 1 ต.ตับเต่า
อ.เทิง จ.เชียงราย

สานักช่าง
จ่ายจากเงินสะสม
ปี 2564
(แผนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 14
พ.ศ.2564)

8,503,000

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

1 หางเทรลเลอร์ชานต่า

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร แบบ 4
เพลา จานวน 1 คัน

รวม

2,500,000

อบจ.เชียงราย

สานักช่าง
โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่
ครั้งที่ 24 พ.ศ.2564
(คาสั่งโอนที่
2316/2564
ลว. 17 ก.ย. 2564)

2,500,000
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กองสวัสดิการสังคม

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีไ่ ด้รับการอนุมตั ใิ ห้กันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.เทอดไทย –
ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง
6.00 ม. ยาว 22.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา - ม.9
ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ห้วยซ้อ ม.4 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 900.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 1,775.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,650.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.แม่ไร่ ม.3 ต.แม่คา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 155.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ขนาดช่องจราจรทางรถกว้าง
6.00 ม. ยาว 30.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

3,000,000 ต.เทอดไทย ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
3,000,000 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2562)

สานักช่าง
(ปี 2563)

3,000,000 ต.แม่เปา - ต.ตาดควัน สานักช่าง
อ.พญาเม็งราย
(ปี 2564)
จ.เชียงราย
6,000,000 ต.ห้วยซ้อ - ต.ครึ่ง
สานักช่าง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ปี 2564)

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

สานักช่าง
(ปี 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.ดอยงาม ม.7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 190.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.แม่สลองใน ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ิผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 700.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.สันกลาง ม.4 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 150.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

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

สานักช่าง
(ปี 2564)

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหว่าง ม.9 ต.เวียงพางคา ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ม่วงยาย ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 170.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม.

500,000 ต.เวียงพางคา ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2564)

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 26.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

620,000 ต.ดอยงาม ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย
3,000,000 ต.แม่สลองใน ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2564)
สานักช่าง
(ปี 2564)

2,650,000 ต.ม่วงยาย - ต.หล่ายงาว สานักช่าง
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (ปี 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 7.00 ม.
ยาว 22.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

2,500,000 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย สานักช่าง
จ.เชียงราย
(ปี 2564)

12 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.2 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 18.00 ม. (ชนิดมีทางเดินเท้า)

2,000,000 ต.สันทราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2564)

13 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างห ม.3 ต.ป่าแดด ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00 ม. ยาว 60.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

4,000,000 ต.ป่าแดด - ต.แม่พริก
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2564)

14 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.3 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล.
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 7.00 ม. เป็นกว้าง 8.00 ม.
ยาว 7.00 ม. (ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,000,000 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง - สานักช่าง
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
(ปี 2564)
จ.เชียงราย

15 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.แม่จัน ม.1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. เป็น
กว้าง 6.00 ม. ยาว 40.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

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

สานักช่าง
(ปี 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
16 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง
ม.1 ต.เมืองชุม - ม.4 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 3,500 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตร.ม.
รวม

1,500,000 ต.เมืองชุม - ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
35,770,000

สานักช่าง
(ปี 2564)

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีไ่ ด้รับการอนุมตั ใิ ห้กันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แบบ ผด.02

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ

งบประมาณ

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง
ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
รายละเอียดประกอบด้วยงานประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง จานวน 1 หลัง
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง
ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
รายละเอียดประกอบด้วยงานประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น (ระยะที่ 2)
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง จานวน 1 หลัง
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรม
ประกอบด้วยงานระบบไฟฟ้าภายนอก
เมืองเทิง (ระยะที่ 4) ม.1 ต.เวียง
อาคารทั้งหมดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์
อ.เทิง จ.เชียงราย
โดยรวมทั้งหมด จานวน 1 แห่ง
4 ปรับปรุงสวนมิตรภาพแม่สาย ม.6
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และงานระบบสวน
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
มิตรภาพแม่สาย จานวน 1 แห่ง
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4 ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
รวม

3,000,000 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย สานักช่าง
(ปี 2562)

3,000,000 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย สานักช่าง
(ปี 2563)

3,000,000 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย สานักช่าง
(ปี 2564)
3,000,000 ต.เวียงพางคา ต.แม่สาย สานักช่าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ปี 2564)

12,000,000
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีไ่ ด้รับการอนุมตั ใิ ห้กันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 ก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2 ขุดลอกลาห้วยร่องขุ่น ช่วงระหว่าง
ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย ม.6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

3 ขุดลอกหนองจอโป่ง ม.23 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.4 ต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รวม

ขนาดสันฝายกว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม.
จานวน 1 แห่ง

500,000 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2564)

สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,550.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 10.00 ม.
ลึก 3.00 ม. ยาว 2,550.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ลึก 1.00 ม. ยาว 1,895.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว 1,895.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.

500,000 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง
จ.เชียงราย

สานักช่าง
(ปี 2564)

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

สานักช่าง
(ปี 2564)

1,500,000

บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผด.02

แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างอาคารฝึกอบรม อาคาร จานวน 1 หลัง
1,800,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง
ภายในศูนย์การเรียนรู้ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
และการบริหารจัดการ ยาว 30.00 เมตร
ขยะ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
รวม

1,800,000
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บัญชีจำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แบบ ผด.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
ที่
โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างโรงจอดรถและ จานวน 1 หลัง บริเวณ
1,300,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ด้านหลังสานักงาน อบจ.
ขององค์การบริหารส่วน เชียงราย ขนาดกว้าง
จังหวัดเชียงราย
8.50 เมตร ยาว 28.00
เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 238.00
ตารางเมตร
2 ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
และเครื่องจักรกลหนัก
พร้อมห้องทางาน
บริเวณด้านหลัง
สานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จานวน 1 หลัง บริเวณ
ด้านหลังสานักงานอบจ.
เชียงราย ขนาดกว้าง
10.50 เมตร ยาว 56.00
เมตร สูง 6.00 เมตร

3,600,000 อบจ.เชียงราย

สานักช่าง

พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
1,500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง
สารอง (Generator
สารอง (Generator Set)
Set) สาหรับอาคาร
จานวน 1 ระบบ ขนาด
สานักงาน อบจ.เชียงราย
100 kVA และอุปกรณ์
ประกอบ

ที่

โครงการ

4 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จานวน 1 ระบบ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA
พร้อมระบบไฟ้าส่องสว่าง
รวม

4,000,000 อบจ.เชียงราย

สานักช่าง

10,400,000

292

293

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผด 02/1
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

ที่
1 ถังบรรจุปูนซีเมนต์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ค่าจัดซื้อถังบรรจุปูนซีเมนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ตัน
จานวน 1 ถัง

500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

ค่าจัดซื้อถังบรรจุยาง
ขนาด 15,000 ลิตร แบบชั้นเดียว
ติดตั้งระบบทาความร้อนด้วยไฟฟ้า
จานวน 1 ถัง

500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

3 บุ้งกี๋สาหรับตักผักตบชวา ค่าจัดซื้อบุ้งกี๋สาหรับตักผักตบชวา

80,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

2 ถังบรรจุยาง

ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 1.20
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 อัน

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ลาดับ

ครุภัณฑ์

ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

4 รถขุดตีนตะขาบ

ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋
ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 คัน

4,800,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

5 รถซ่อมบารุงผิวจราจร

ค่าจัดซื้อรถซ่อมบารุงผิวจราจร
ขนาด 6 ล้อ มีกาลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 240แรงม้า
จานวน 1 คัน

4,500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

6 รถบดอัดสั่นสะเทือน
ล้อเหล็กคู่

จัดซื้อรถบดอัดสั่นสะเทือน
ล้อเหล็กคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า
3 ตัน จานวน 1 คัน

2,700,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

7 รถบรรทุกเทท้าย
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย
ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งเครน
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

4,000,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

294

295

ลาดับ

ครุภัณฑ์

ที่

8 ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ชุดขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน
2 ชุดๆ ละ 37,140,400 บาท
1 ชุด ประกอบดว้ย
1.รถขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่
เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 10 ล้อ
ขับเคลื่อน 2 เพลา (6X4)
ขนาดกาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
300 แรงม้าตอนท้ายหลังแค็บ
ติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาล
แบบหมุนตรง (Direct Rotary)
แบบ hydraulic top drive
ระบบป้อนต่อก้านเจาะแบบ
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์การเจาะ
ครบชุดประสิทธิภาพการเจาะได้
ลึก
ไม่น้อยกว่า 320 เมตร
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

74,280,800 อบจ.เชียงราย สานักช่าง

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ลาดับ
ที่

8
ต่อ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

2.รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศเป็น
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก จานวน 1 คัน
3.เครื่องอัดอากาศแบบ 2 ชั้น
สามารถผลิตแรงลมได้ไม่น้อยกว่า
1,050 คิวบิกฟุตต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง
4.รถบรรทุกอุปกรณ์การเจาะเป็น
รถบรรทุกกระบะ 6 ล้อ ขนาด
กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240
แรงม้า
พร้อมเครนติดด้านหลังรถขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 ตัน จานวน 1 คัน

296

297

ลาดับ
ที่

8
ต่อ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

5.เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ
(well logger) จานวน 1 เครื่อง
6.รถยนต์สารวจ (รถบริการ) เป็น
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ มีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (cap) สาหรับนั่งหรือ
เก็บของได้ จานวน 1 คัน
7.หลังคารถบรรทุก (ติดรถบริการ)
ขนาด 1 ตัน หลังคาสาเร็จรูปชนิด
ทาด้วยไฟเบอร์กาสหรือเหล็ก
จานวน 1 หลัง

9 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ
ชนิดแขนยาว เครื่องยนต์ดีเซล
4 จังหวะ กาลังสูงสุดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า จานวน 1 คัน

5,500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง
(ปี 2563)

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ลาดับ

ครุภัณฑ์

ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10 รถเกลี่ยดิน

รถเกลี่ยดิน ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกาลัง
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
จานวน 1 คัน

7,500,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง
(ปี 2563)

11 รถบดล้อเหล็ก

รถบดล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
6 ตันแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อน
ด้วยตัวเอง ล้อหน้าและล้อหลัง
เป็นล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล
ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้ามีกาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า
จานวน 1 คัน

2,900,000 อบจ.เชียงราย สานักช่าง
(ปี 2563)

รวม

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

107,260,800

298

299

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผด 02/1
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

1 รถบรรทุก(ดีเซล)

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซีหรือก่าลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 170
กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย
จ่านวน 2 คันๆ ละ 1,980,000
บาท

3,960,000 อบจ.เชียงราย

ส่านักช่าง
(ปี 2563)

2 รถบรรทุก(ดีเซล)

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนนาด 6 ล้อ
ติดตั้งเครนขนาดไม่น้อยกว่า
5 ตัน พร้อมกระเช้าขนาดก่าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
จ่านวน 1 คัน

4,000,000 อบจ.เชียงราย

ส่านักช่าง
(ปี 2563)

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

3 รถบรรทุกลาดชานต่า
(เทรลเลอร์)

งบประมาณ
(บาท)

รถบรรทุกลาดชานต่า(เทรลเลอร์)
แบบยกสะพานท้ายด้วยระบบ
ไฮดรอลิค ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา
เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มี
ก่าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
240 แรงม้า จ่านวน 1 คัน
รวม

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

4,500,000 อบจ.เชียงราย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ส่านักช่าง
(ปี 2563)

12,460,000

300

301

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผด 02/1
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

1 รถฟาร์มแทรกเตอร์

งบประมาณ
(บาท)

รถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
ขนาด 85 แรงม้า จานวน 1 คัน
รวม

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

1,100,000 อบจ.เชียงราย

1,100,000

สานักช่าง
(ปี 2563)

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์

ผด 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งบันทึกภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครือ่ ง
แบบ 16 ช่อง บันทึกภาพแบบ ๑๖ ช่อง (DVR)
(DVR)
จานวน ๑ ชุดโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ สามารถ
บันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ
H.๒๖๔หรือดีกว่า มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ๑๐/๑๐๐ Mbps หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถบันทึกภาพ
และส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ X ๑,๐๘๐ pixelสามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน TCP/IP, DHCP , PPPOE ได้เป็นอย่างน้อย
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อย
กว่า ๒ ช่องสามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔และ
IPv๖ ได้ ต้องมี SofwareDevelopment Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API) ใน
รูปแบบแผ่น CD
หรือDVD ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกต้องหรือสามารถ Download
จากเว็บไซค์ผผู้ ลิต เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

97,300 ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรูแ้ ละ
นันทนาการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

สานักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

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

97,300
299

300

ครุภัณฑ์สานักงาน
แผนงานการศึกษา
ที่
ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งปรับอากาศ
แบบตัง้ พื้นหรือ
แบบแขวน(ระบบ
Inverter)

ผด 02/1
รายละเอียดของครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้
เครือ่ งปรับอากาศแบบตัง้ พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ
Inverter) (ราคารวมค่าติดตัง้ ) จานวน ๘ เครือ่ ง ๆ ละ
๖๒,๗๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่ต่ากว่า
๔๐,0๐0 บีทียู เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

501,600 หอประวัติเมือง
เชียงราย

สานักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

501,600

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

ครุภัณฑ์กีฬา
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
ครุภัณฑ์
รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งออกกาลัง
กายกลางแจ้ง
จานวน 1 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครือ่ งออกกาลังกาย
กลางแจ้ง จานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑.เครือ่ งออกกาลังกายไหล่คแู่ บบถ่วงน้าหนักกลางแจ้ง
๒.เครือ่ งออกกาลังกายจานทวิสบริหารเอวแบบ ๓ ฝัง่
3.เครือ่ งออกกาลังกายลูว่ งิ่ รางเลือ่ นแบบเดีย่ วกลางแจ้ง
๔.เครือ่ งออกกาลังกายเครือ่ งยึดกล้ามเนื้อขา ๔ ฐาน
แบบโครงตัง้
๕.เครือ่ งออกกาลังกายแบบกรรเชียงโยกตัวแบบเดีย่ ว
๖.เครือ่ งสถานีบริหารกล้ามเนื้อขาแบบถิ่บคูส่ องฝัง่

รวมทั้งสิ้น

ผด 02/1
งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

444,157 ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรูแ้ ละ
นันทนาการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

สานักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

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

444,157
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บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนทัว่ ไป)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แบบ ผด.02
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
รายละเอียดของ
งบประมาณ
สถานที่
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นจาก
(บาท)
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองส่งเสริมสวัสดิการสังคม (ได้รับ
โครงการ
1 โครงการส่งเสริมอาชีพการ ฝึกอบรมการเลี
้ยงผึ้ง
1,712,000 ในเขตพื้นที่
การจัดสรรงบประมาณจากสานัก
เลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อคืนสู่
โพรงเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ รายจ่ายงบกลาง
ธรรมชาติ
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ครั้งที่ 5 ตามหนังสือสานัก
งบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร
0726.6/20666 ลงวันที่ 27
ก.ย.2564

รวมทัง้ สิ้น

1,712,000
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บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมตั ใิ ห้กันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผด 02/1
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

1 รถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ

งบประมาณ
(บาท)

ค่ำจัดซือรถยนต์บรรทุกน้ำ 10
ล้อ ขนำด 12,000 ลิตร จ้ำนวน
1 คันๆ ละ 6,200,000.-บำท
รวม

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

6,200,000 อบจ.เชียงรำย กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย
6,200,000

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

บัญชีจานวนครุภณ
ั ฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมตั ใิ ห้กันเงิน กรณีมไิ ด้ก่อหนี้ผูกพัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผด 02/1
ประเภทครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ

1 รถยนต์พร้อมติดตังเครื่อง
พ่นละอองผอย ULV
ขนำดใหญ่ ชนิดติดตังบน
รถยนต์

ค่ำจัดซือรถยนต์พร้อมติดตัง
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV
ขนำดใหญ่ ชนิดติดตังบนรถยนต์
จ้ำนวน 1 คัน ๆ ละ
2,030,000.-บำท

2,030,000 อบจ.เชียงรำย กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

2 เครื่องพ่น ULV แบบ
สะพายหลัง

ค่ำจัดซือเครื่องพ่น ULV แบบ
สะพำยหลัง จ้ำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 80,000.-บำท

160,000 อบจ.เชียงรำย กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

รวม

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

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

ก.ค

ส.ค

ก.ย

2,190,000
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บัญชีแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร

สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงรำย
1

อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
โครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม งบประมาณโครงการทั้งหมด
ยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ร่วมใจแก้ไข หลัก คือ
250000 บาท (สองแสนห้า
ฟืน้ ฟูผู้กระทาผิดและเฝ้าระวังป้องกัน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิง
หมื่นบาทถ้วน)
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ปฏิบตั ิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย
ในบทบาทการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
และบทบาทในเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
ในพื้นที่ (ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
3 คืน 4 วัน)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมความรู้
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายภายใต้
บทบาทหน้าที่ตามพระราช บัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ.2559 (ระยะเวลา
ดาเนินกิจกรรม 1 วัน)

ภายในเดือนตุลาคม 2564 -สถานที่ราชการหรือเอกชนในจังหวัด
ถึงเดือน กันยายน 2564 เชียงราย
-เขตพื้นที่ กทม.และพื้นที่จังหวัดที่ได้อนุมัติ
ให้ดาเนินการ

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร

สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย
1

พัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแลล
บูรณาการ กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chirng Rai
Brand

2

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยง
การค้าอนุภมู ิภาค ภาคเหนือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภาคเหนือ (SEZ)

1.เพื่อสร้างการรับรู้และการสื่อสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรา
สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์และ
อัตลักษณ์สินค้าของจังหวัดเชียงราย
3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ตราสัญญาลักษณ์จังหวัด
เชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้า
การลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม
4.เพื่อพัฒนาคู่มอื การสร้างตรา
สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย
1.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างช่อง
ทางการตลาดให้กบั ผู้ประกอบการ
ภาคเหนือ
2.เพื่อใช้โอกาสเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
3.เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ผู้ประกอบการ
ในท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงการเกษตรในพื้นที่ชุมชน
4.เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ออกสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ

1,011,000

1 ปี
(ต.ค.2564 - ก.ญ.2565)

จังหวัดเชียงราย

2,000,000

1 ปี
(ต.ค.2564 - ก.ญ.2565)

จังหวัดเชียงราย
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โครงกำร

ลำดับที่

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงรำย
1

2

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
เพือ่ การปลูกแทน
-กิจกรรมปฏิบตั ิการสนาม
โครงการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง
1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพือ่ การเกษตร
-นิทรรศการ

-รายการวิทยุ

-ชุมชนสัมพันธ์

สารวจสวน ตรวจสวน อนุมัติ
ควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงาน
โดยมีเป้าหมายการปลูกแทน
จานวน 70 ไร่

-ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายในจังหวัด เช่น คลีนิกเกษตร
เคลื่อนที่ งานกาชาด เป็นต้น
-จัดรายการวิทยุใต้ร่มยางล้านนา
สถานีวทิ ยุกรมประมง จังหวัด
เชียงราย ทุกวันอังคาร เวลา 14.00
- 15.00 น.
-ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกร
และชุมชนในพื้นที่

9,600

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

221,200

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

26,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

20,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

ลำดับที่

โครงกำร
2.กิจกรรมงานบริการตลาดกลาง
ยางพาราการพัฒนาตลาดยางพารา/การ
บริหารจัดการตลาดยาง กยท.

3.กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกร(Smart Farmer)
4.กิจกรรมการส่งเสริมการทาสวนยางใน
รูปแบบแปลงใหญ่

เป้ำหมำย
-ดาเนินงานด้านตลาดของตลาด
ยาง กยท.ร่วมกับสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยการรวบรวม
ผลผลิตจากเครือข่ายและสมาชิก
นามาประมูลผ่านตลาดประมูลยางฯ
-ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 50 ราย
-สนับสนุนเกษตรกรโดยมีการ
รวมกลุ่ม พัฒนากลุ่มตามการ
บริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่
พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรฯสนับสนุนปัจจัย/วัสดุ
และจัดทาแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

119,200

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.64 - ก.ย.65

สถำนที่
ดำเนินกำร
18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

81,300

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

งบประมำณ
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309

ลำดับที่

3

โครงกำร

เป้ำหมำย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และ
การค้นคว้าทดลอง
1.กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี่
ผลิตยาง
ให้แก่เกษตรกร
1.1 หลักสูตรการกรีดยางถูกวิธี
ชาวสวนยางเพื่อ
1.2 หลักสูตรการปรับเทคนิคการกรีด
พัฒนาความรู้และ
ยางอย่างถูกวิธเี พื่อเพิ่มผลผลิต
ความสามารถในการ
1.3 หลักสูตรการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน
ประกอบอาชีพ
ในสวนยางพารา
1.4 หลักสูตรการป้องกันและกาจัดโรค
และศัตรูยาง
1.5 หลักสูตรการออกแบบสวนยางตาม
หลักเกษตรกรรมยั่งยืน
2.หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
หลังการเก็บเกี่ยว
ชาวสวนยางเพื่อพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

130,860
54,240
ต.ค.64 - ก.ย.65
28,800
12,900
12,900
20,100

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

ลำดับที่

4

โครงกำร
โครงการส่งสนับสนุนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง
1.กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกร
1.1กิจกรรมประชุมเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง

เป้ำหมำย

-ประชุมเครือข่ายเกษตรกร
ชาวสวน
ยางระดับสาขาและระดับจังหวัด
ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันเกษตร
ชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
การยางแห่งประเทศไทย
2.กิจกรรมค่ารางวัลสถาบันและเครือข่าย -มอบรางวัลให้แก่สถาบันเกษตรกร
สถาบันฯดีเด่น
ที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น จานวน
3 ระดับ 6 รางวัล
3.กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ประชุมจัดตั้งกลุ่มและติดตามการ
ดาเนินงาน
4.กิจกรรมศึกษาดูงานผู้นา/เครือข่าย
พัฒนาผู้นาเครือข่ายระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ในการศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของ
ยางพารา
2.กิจกรรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน
ยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
1.กิจกรรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
ยางและสถาบันเกษตรกรขาวสวนยาง
และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
และผู้ประกอบกิจการ
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

103,030

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

30,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

162,500

ต.ค.64 - ก.ย.65

108,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)
18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

18,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

18 อาเภอ (กยท.จ.เชียงราย / กยท.สาขา
เมืองเชียงราย/กยท.สาขาเชียงของ)

310

311

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร

แขวงกำรทำงจังหวัดเชียงรำย ที่ 1 กรมทำงหลวง
1

งานเสริมผวแอสฟัลท์(เสริมผวแบบบาง 3 ซม.) งานเสริมผวแอสฟัลท์(เสริมผวแบบบาง
3 ซม.) ปริมาณงาน 47,065 ตร.ม.

13,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

แม่สรวย-ห้วยป่าไร่ จังหวัดเชียงราย

2

งานเสริมผวแอสฟัลท์(เสริมผวแบบบาง 3 ซม.) งานเสริมผวแอสฟัลท์(เสริมผวแบบบาง
3 ซม.) ปริมาณงาน 45,225 ตร.ม.

12,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ดอยนางแก้ว-แม่สรวย ตอน 1 จังหวัดเชียงราย

3

งานเสริมผวแอสฟัลท์(เสริมผวแบบบาง 3 ซม.) งานเสริมผวแอสฟัลท์(เสริมผวแบบบาง
3 ซม.) ปริมาณงาน 49,262 ตร.ม.

13,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ป่าซาง-กิ่วละไต จังหวัดเชียงราย

4

งานเสริมผิวแอสฟัลท์

งานเสริมผวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน
29,700 ตร.ม.

12,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

5

งานเสริมผิวแอสฟัลท์

งานเสริมผวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน
28,700 ตร.ม.

12,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

6

งานเสริมผิวแอสฟัลท์

งานเสริมผวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน
27,689 ตร.ม.

11,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

งานเสริมผวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน
40,407 ตร.ม.

15,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

งานเสริมผวแอสฟัลท์ ปริมาณงาน
32,960 ตร.ม.

13,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

7
8

งานเสริมผิวแอสฟัลท์
งานเสริมผิวแอสฟัลท์

เมืองงาม-แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ดอยนางแก้ว-แม่สรวย ตอน 2 จังหวัดเชียงราย

แม่เฮียว-แม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย
แม่จัน - กิ่วพร้าว จังหวัดเชียงราย
ผาเดื่อ - ห้วยหินฝน จังหวัดเชียงราย

โครงกำร

ลำดับที่

9

งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

เป้ำหมำย
งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
ปริมาณงาน 48,072 ตร.ม.

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
4,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
พาน-ร่องขุ่น
ร่องขุ่น-แยกแม่กรณ์
แยกแม่กรณ์-ห้วยพลู
ห้วยพลู-แม่คา
แม่คา-กลางสะพานแม่น้าสาย(เขตแดน
ไทย/พม่า) จังหวัดเชียงราย

10 บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ปริมาณงาน 37,350 ตร.ม.

20,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ดอยนางแก้ว-แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

11 บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างภาค ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม.

27,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

หนองเหียง-สวนดอก จังหวัดเชียงราย

12 งานป้ายจราจร

งานป้ายจราจร ปริมาณงาน138.61 ตร.ม.

13 งานป้ายจราจร

งานป้ายจราจร ปริมาณงาน 89.1 ตร.ม.

1,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)
500,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

14 งานป้ายจราจร

งานป้ายจราจร ปริมาณงาน 90.9 ตร.ม.

15 งานป้ายจราจร

งานป้ายจราจร ปริมาณงาน 90.9 ตร.ม.

16 งานป้ายจราจร
17 งานเครือ่ งหมายนาทาง

งานป้ายจราจร ปริมาณงาน 86.4 ตร.ม.

งานเครื่องหมายนาทาง

งานเครื่องหมายนาทาง ปริมาณงาน
3,615 อัน

18

งานเครื่องหมายนาทาง ปริมาณงาน
3,949 อัน

500,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)
500,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

แม่สรวย-ห้วยป่าไร่ จังหวัดเชียงราย
ดอยนางแก้ว-แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เชียงราย - โป่งเกลือ จังหวัดเชียงราย

500,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)
1,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

1,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

แม่แก้วเหนือ-ใหม่ใน จังหวัดเชียงราย
จาบอน-เหมืองง่า จังหวัดเชียงราย

เชียงราย-โป่งเกลือ จังหวัดเชียงราย
หัวดอย-บ้านดอน จังหวัดเชียงราย

312

313

19 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 76 ต้น

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
3,270,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

20 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
21 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 56 ต้น

3,270,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

แยกแม่กรณ์-ห้วยพลู จังหวัดเชียงราย

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 76 ต้น

3,265,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย

22 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
23 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 70 ต้น

3,266,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

จาบอน-เหมืองง่า จังหวัดเชียงราย

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 76 ต้น

3,259,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ห้วยไคร้-ห้วยน้าริน จังหวัดเชียงราย

24 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
25 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
อันตรายข้างทางหลวง

งานไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 72 ต้น

3,094,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันอันตรายข้างทางหลวง
ปริมาณงาน 2,618 อัน

4,500,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

ร่องขุน-สวนดอก จังหวัดเชียงราย
พาน-ร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

26 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาดใหญ่

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัย
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่

25,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

27 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณ
ทางแยกขนาดใหญ่

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัย
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่

25,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

28 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
29 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง 1 แห่ง

41,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวง 1 แห่ง

45,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

อนุสาวรีย์พอ่ ขุนเม็งราย-เวียงชัย
หนองเหียง-สวนดอก จังหวัดเชียงราย

30 งานก่อสร้างทางหลวงระดับภาค

งานก่อสร้างทางหลวงระดับภาค 1 แห่ง

50,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565)

หนองเหียง-สวนดอก จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
พาน-ร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก จังหวัดเชียงราย
หนองเหียง-สวนดอก จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

314

315

ลำดับที่

1.

2.

โครงกำร

เป้ำหมำย

เชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณา จานวน 1,600 คน
การ(งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565)
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. จิตอาสาสา
ธารณภัยและอาสาสมัครอื่นๆ จานวน 1,600
คน
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบตั แิ ละสาธารณภัยของจังหวัดเชียงราย
จานวน 540 คน (จานวน 9 รุ่นๆ 60
-กิจกรรมย่อยเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
คน)
ความเสี่ยงจากภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน (Community Based Disaster Risk
Management ; CBDRM) ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย จานวน 540 คน(จานวน 9 รุ่นๆ 60
คน)
บูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย (งบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2565)
-กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณ
ภัยโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 2
-กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบตั กิ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
-กิจกรรมย่อย การเตรียมความพร้อมและ
ขับเคลื่อนศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ในระดับ

ระยะเวลำ
สถำนที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
1,000,000 (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

งบประมำณ

1,460,000

2,453,200 (ต.ค.2564-ก.ย.2565) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

1

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง(ต่อเนื่อง
เขื่อนเดิม ปี 61 เหนือน้า)
ความยาว 500 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

65,000,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
2565-2567

2

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง(ต่อเนื่อง
เขื่อนเดิม ปี 63 ท้ายน้า)
ความยาว 650 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

110,000,000

2565-2567

บ้านห้วยลึก ตาบลม่วงยาย อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

3

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทศั น์ความยาว 1,000 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

155,000,000

2565-2567

บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตาบลเวียง อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย

4

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้างาวความยาว
3,600 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

155,000,000

2565-2567

หมู่ที่ 1 บ้านหลู้ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตาบล
ม่วงยาย และหมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 3
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม ตาบลห
ล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

5

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าลาว ความยาว
1,350 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

70,000,000

2565-2567

หมู่ที่ 4 บ้านด้าย หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม ตาบลเวียงชัย
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

6

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าอิง ความยาว
1,250 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

70,000,000

2565-2567

หมู่ที่ 14 บ้านพระเกิด ตาบลเวียง อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย

7

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าลาว ความยาว
800 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

40,000,000

2565-2567

หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 9 ตาบลธารทอง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตาบลหล่ายงาว
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

316
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8

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าคา ความยาว
1,890 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

105,000,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
2565-2567

9

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าตาก ความยาว เขื่อนป้องกันตลิ่ง
1,000 เมตร

40,000,000

2565-2567

บ้านสันสลีก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านหนองสองห้อง
หมู่ที่ 2 ตาบลเม็งราย อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ 1 บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 9 บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น ตาบลจันจว้า และหมู่ที่ 13 บ้านม่วง
คาใหม่ ตาบลแม่คา อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย

10 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ากก พร้อม
ปรับปรุงภูมิทศั น์ความยาว 900 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

50,000,000

2565-2567

หมู่ที่ 6 บ้านทรายทองหมู่ที่ 7 บ้านท่ากอบง
ตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย

11 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าอิง ความยาว
500 เมตร

เขื่อนป้องกันตลิ่ง

25,000,000

2565-2567

หมู่ที่ 7 ตาบลสถาน อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

12 พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงราย

พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทศั น์

210,000,000

2565-2567

ริมน้ากก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

13 พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานถ้า
หลวง - ขุนน้านางนอน

พัฒนาพื้นที่

180,000,000

2565-2567

ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

14 พัฒนาพื้นที่ถ้าปลาและตลาดน้าโป่งงาม
6 ชนเผ่า

พัฒนาพื้นที่

80,000,000

2565-2567

ตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

งบประมำณ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

สถำนที่
ดำเนินกำร

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรำย
1

โครงการส่งเสริมชุมชนในการเพาะเห็ดป่า จัดฝึกอบรมส่งเสริมชุมชนในการ
เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อ เพาะเห็ดป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน 855,000
สร้างรายได้
ไฟป่า จานวน 15 รุ่น ๆ ละ50 คน (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
รวม 750 คน
ตอนบน 2)

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565จ.เชียงราย

2

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2

-กิจกรรมอบรมสร้างเครือข่ายบ้าน
วัด โรงเรียน ในชุมชนพื้นที่เสี่ยงต่อ 1,213,570
การเกิดหมอกควัน จานวน 10 รุ่น ๆ (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ละ 50คน รวม 500 คน
ตอนบน 2)
-กิจกรรมฝึกอบรมสร้างแนวป้องกัน
ไฟป่าด้วยป่าเปียก เพื่อการควบคุม
ไฟป่า จานวน 10 รุ่น ๆละ 50 คน
รวม 500 คน

1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565จ.เชียงราย

3

โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

อปท.เข้าร่วมการประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนอย่างน้อย 3 แห่ง 28,000
(กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม)

ต.ค.2564 - ก.ย.2565 อปท.ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

318
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ลำดับที่

4

โครงกำร

เป้ำหมำย

โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
สนับสนุนการทางานของ
พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.
สิ่งแวดล้อมหมู่บา้ น(ทสม)จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อาเภอ

งบประมำณ

ระยะเวลำ
สถำนที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
ต.ค.2564 - ก.ย.2565 เครือข่าย ทสม. 18 อาเภอ

125,000
(กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม)

5

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย
ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
500,000/
ร่วมของเครือข่าย ทสม.และภาคี แห่ง
เครือข่ายและชุมชน ในการบริหาร (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
จัดการไฟป่าและลดหมอกควัน
จานวน 6 แห่ง

6

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประสานงานเครือข่ายภาครัฐ
จังหวัดเชียงราย
เอกชน และประชาชน ในการ
250,000
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก (สานักงานปลัดกระทรวง
ควัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

มี.ค.2564 - ส.ค.2565 1.ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
2.ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
3.ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
4.ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย
5.ต.แม่เย็น อ.พาน
6.ต.ศรีถ้อย อแม่สรวย
ต.ค.2564 - ก.ย.2565 พื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 18 อาเภอ

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
1

การยกระดับศักยภาพบุคลากร
สินค้า บริฒกนากิ
าร จและการ
1.1กิจกรรมการพั
กรรมท่องเที่ยว ชุมชนและและผู้ประกอบการด้าน
ชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบและศักยภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายเพื่อความยั่งยืน
ภายในจังหวัด
1.2กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีศิลปะการ วิถีชีวติ ใน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อย:กิจกรรมเปิดการท่องเที่ยว
ข่วงพญาเม็งราย -วัดฝั่งหมิ่นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในปี 2565

2

1,200,000 ตุลาคม2564-เมษายน
2565

300,000

ตุลาคม2564-เมษายน
2565

พืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย

พืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย

โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

320

321

ลำดับที่

โครงกำร

เป้ำหมำย

2.1 กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป
ผ่านสื่อภาพยนต์ 4 จังหวัดล้านนา
ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการ
ตะวันออก เชื่อมโยงอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด

ระยะเวลำ
สถำนที่
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร
1,000,000 เมษายน-กันยายน 2565 พืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย

งบประมำณ

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
1

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
เลือกใช้สินค้า Q

30 ร้าน

46,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

จังหวัดเชียงราย

2

โครงการว่งเสริมการดาเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

3 โครงการ

196,000

ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.เทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง
โรงเรียน ตชด.12 แห่ง (เมืองเชียงของ แม่
ฟ้าหลวง แม่สรวย)

3

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก) (ค่าใช้จ่าย
จัดประชุมและติดตามลูกหนี้กองทุน)

ต.ค.64 - ก.ย.65

ทุกอาเภอจังหวัดเชียงราย

50 ราย

270,840

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย

ลำดับที่

1

โครงกำร

เป้ำหมำย

งานวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้าชุมชนทวี ขยายเขตท่อประปา จานวน
รัตน์ ซอย 11 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง
ประมาณ 40 ครัวเรือน
จ.เชียงราย

งบประมำณ
1,281,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
45 วัน

สถำนที่
ดำเนินกำร
ชุมชนทวีรัตน์ซอย 11 เขตเทศบาลนคร
เชียงราย

(เงินอุดหนุน
รัฐบาล)
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