




   

ค ำน ำ 
  ด้วย กระทรวงมหาดไทยให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการโครงการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ภายใต้กรอบแนวทาง 4 ประเภท ประกอบด้วย  
1) ด้านพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า 2) ด้านยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเ พ่ิม 
ด้านการเกษตร 3) ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และ 4) ด้านโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กอปรกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ  ตลอดจน 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  พบว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ส่วนมากเกิดจากการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร รวมถึงปัญหาการว่างงาน 
ของประชาชนพ้ืนที่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากพ้ืนที่ดังกล่าว มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 22  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 

 

  ภายใต้บังคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ในการนี้  กระทรวงมหาดไทยให้ ด าเนิ นการเตรียมความพร้อมในการด าเนิ นการโครงการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ภายใต้กรอบแนวทาง 4 ประเภท ประกอบด้วย  
1) ด้านพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า 2) ด้านยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ด้านการเกษตร 3) ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และ 4) ด้านโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กอปรกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ตลอดจน 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย พบว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ส่วนมากเกิดจากการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร รวมถึงปัญหาการว่างงาน 
ของประชาชนพ้ืนที่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 18 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเพ่ิมเติม
โครงการดังนี้ 

โครงกำรพัฒนำส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 42 โครงการ  
                 รวมเป็นเงิน 175,529,000 บาท  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 21,705,000 บาท 
 แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 
           650,000 บาท 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
 แผนงาน 3.2 การเกษตร จ านวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,564,410,000 บาท 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จักได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  15 พ.ศ. 2565  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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บทน ำ 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  หมายความว่ า แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  (1) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  (2) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  (3) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบคมนาคมขนส่ง

  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - -  - -  - -  - 42 175,529,000 42 175,529,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - - - 42 175,529,000 42 175,529,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป -  - - - - - - - 3 21,705,000 3 21,705,000

  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 650,000 1 650,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - - - 4 21,705,000 4 21,705,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - -  - -  - -  - 14 1,564,410,000 14 1,564,410,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - - - - - 14 1,564,410,000 14 1,564,410,000

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 60 1,761,644,000 60 1,761,644,000

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ข้ามร่องคัวะ 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 5 

ต.สันทรายงาม อ.เทิง – หมู่ท่ี

14 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน ประชาชน เกษตรกร

และผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมี

รายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

ขนาดสองช่องจราจร 

ทางรถกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 60.00 ม. 

(ชนิดมีทางเดินเท้า)

- - - - 9,000,000 จ านวนสะพาน

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการ

ฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของชุมชน

ประชาชน 

เกษตรกร และ

ผู้ประกอบการใน

พ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน

ส านักช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5



6

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต.ยางฮอม 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 

ทางรถกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 12.00 ม.

(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,800,000 จ านวนสะพาน

ท่ีได้ท าการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 1 ต.แม่พริก -  เขตติดต่อ 

ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 

ทางรถกว้าง 6.00 ม. 

กว้าง 6.00 ม.ยาว 10.00 ม. 

(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,500,000 จ านวนสะพานท่ี

ได้ท าการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 17 ต.ม่วงค า - หมู่ท่ี 5 

ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร

ทางรถกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 30.00 ม.

(ชนิดมีทางเดินเท้า)

- - - - 3,700,000 จ านวนสะพาน

ท่ีได้ท าการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

5 ขยายสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ต.แม่เปา - 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 12.00 ม.

ขยายเป็นขนาดสองช่องจราจร

ทางรถกว้าง 8.00 ม. 

ยาว 12.00 ม.

(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,600,000 จ านวนสะพาน

ท่ีได้ท าการขยาย 

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 6 ต.ป่าแดด - หมู่ท่ี 12

ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 590.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 2,000,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 1 ต.รอบเวียง  หมู่ท่ี 2 

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 150.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 16 ต.ห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย - หมู่ท่ี 14 

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 

จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 150.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

7



8

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 

ชร.ถ.1-0095 เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 8 ต าบลสถาน – หมู่ท่ี 9 

ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการคมนาคมขนส่งภายใน

จังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐาน 

ถนนมีอายุการใช้งานยาวนาน

ย่ิงข้ึน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.00 ม.

ยาว 3,330.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 19,980.00 ตร.ม.

- - - - 15,700,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการคมนาคม

ขนส่งภายใน

จังหวัดเชียงราย

ให้มีมาตรฐาน 

ถนนมีอายุการใช้

งานยาวนานย่ิงข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 

ชร.ถ.1-0055 เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 13 ต าบลห้วยสัก 

อ.เมืองเชียงราย – หมู่ท่ี 11 

ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการคมนาคมขนส่งภายใน

จังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐาน 

ถนนมีอายุการใช้งานยาวนาน

ย่ิงข้ึน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.00 ม.

ยาว 5,000.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 30,000.00 ตร.ม.

-  -  - - 20,000,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการคมนาคม

ขนส่งภายใน

จังหวัดเชียงราย

ให้มีมาตรฐาน 

ถนนมีอายุการใช้

งานยาวนานย่ิงข้ึน

ส านักช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน - 

หมู่ท่ี 4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 300.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800.00

ตรม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 1,000,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

9



10

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 4 ต.แม่เงิน - หมู่ท่ี 9 

ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 150.00 ม.หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 900.00 ตรม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 4 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง-

หมู่ท่ี 11 ต.บ้านแซว 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 155.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

14 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphaltic 

Concrete) เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 8 ต.จอมหมอกแก้ว - 

หมู่ท่ี 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,000.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000.00

ตรม.

- - - - 3,000,000 จ านวนถนน 

ลาดยางท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphaltic 

Concrete) เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 7 ต.โป่งผา - หมู่ท่ี 3

ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 500.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000.00

ตรม.

- - - - 1,500,000 จ านวนถนน 

ลาดยางท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 17 ต.แม่ฟ้าหลวง 

อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ท่ี 6 ต.แม่ไร่

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 200.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200.00

ตรม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 645,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 2 ต.ท่าข้าม - หมู่ท่ี 5 

ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 605.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,630.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 2,000,000 จ านวนถนน คสล.

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 5 ต.ป่าซาง - หมู่ท่ี 6 

ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 300.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 1,000,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งก่อ - หมู่ท่ี 4 

ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 

จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 300.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 1,000,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

11



12

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 3 ต.หนองป่าก่อ 

อ.ดอยหลวง - หมู่ท่ี 4 ต.โยนก

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 155.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง-

หมู่ท่ี 11 ต.บ้านแซว 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรในการใช้เส้นทาง

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 155.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม. 

หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน คสล.

ท่ีได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

22 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 8 

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 

หมู่ท่ี 3 ต.แม่อ้อ อ.พาน 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับ

ความสะดวกสบายใน

การเดินทางและขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,200.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,200.00

ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

23 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง

ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,000.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,000.00

ตรม.

- - - - 1,000,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

24 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 13 

ต.เกาะช้าง - หมู่ท่ี 6

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,500.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

15,000.00 ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

25 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 1 ต.ท่าก๊อ 

- หมู่ท่ี 8 ต.เจดีย์หลวง 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ยาว 700.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,200.00

ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

26 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 1 ต.แม่เงิน

อ.เชียงแสน - หมู่ท่ี 8 ต.ริมโขง

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,100.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,600.00

 ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

27 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 10 

ต.แม่เงิน - หมู่ท่ี 2 ต.บ้านแซว 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,100.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,600.00

 ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

13



14

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

28 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 3 ต.ป่าสัก

อ.เชียงแสน - หมู่ท่ี 9 ต.จันจว้า

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,100.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,600.00

 ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

29 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 3 ต.เม็งราย

- หมู่ท่ี 18 ต.แม่เปา 

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,200.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,200.00

 ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

30 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 12 

ต.ป่าตาล - หมู่ท่ี 6 ต.ต้า 

อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,200.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,200.00

 ตรม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

31 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว นวัตวิถี (บ้านแม่สาด–

บ้านเมืองรวง) เช่ือมระหว่าง

หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 7 

ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และส่งเสริม

การท่องเท่ียว เข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียวนวัตวิถี (บ้านแม่สาด–

บ้านเมืองรวง) อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย ประชาชน 

เกษตรกร และผู้ประกอบการ

ในพ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาวรวม 2,620.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

15,720.00 ตร.ม.

- - - - 9,980,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืน

ตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และมี

เส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียวน

วัตวิถี (บ้านแม่สาด

 – บ้านเมืองรวง) 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ท าให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

32 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว บ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

โดยการปรับปรุงถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายทาง ชร.ถ.

1-0043 เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 4 

ต.รอบเวียง – หมู่ท่ี 1 

ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และปรับปรุงเส้นทาง

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวบ่อน้ าพุ

ร้อนผาเสริฐ 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

มากข้ึน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.00 ม. 

ยาว 5,000.00 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 30,000.00 ตร.ม.

- - - - 16,000,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืน

ตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และมี

เส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว

บ่อน้ าพุร้อน

ผาเสริฐ อ.เมือง

เชียงราย 

จ.เชียงราย ท าให้

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

33 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว (ถ้ าหลวงขุนน้ านาง

นอน) เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 9 

ต.โป่งผา – หมู่ท่ี 6 ต.เวียงพาง

ค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และส่งเสริม

การท่องเท่ียว เข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว ถนนถ้ าหลวงขุนน้ า

นางนอน ต.เวียงพางค า 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ประชาชน เกษตรกร และ

ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีรายได้

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาวรวม 1,660.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,960.00

ตร.ม.

- - - - 5,100,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืน

ตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และมี

เส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว

ถ้ าหลวงขุนน้ า

นางนอน 

ต.เวียงพางค า 

อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย 

ท าให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

34 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว (ปางช้างเผือก – 

วัดร่องขุ่น) เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 

7,หมู่ท่ี 8 ต.ท่าสาย – หมู่ท่ี 18

ต.ป่าอ้อดอนชัย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และส่งเสริม

การท่องเท่ียว เข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว (ปางช้างเผือก – 

วัดร่องขุ่น) อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย ประชาชน 

เกษตรกร และผู้ประกอบการ

ในพ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาวรวม 3,000.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

18,000.00 ตร.ม.

- - - - 9,984,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืน

ตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และ

มีเส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว

(ปางช้างเผือก – 

วัดร่องขุ่น) 

อ.เมืองเชียงราย 

จ.เชียงราย

ท าให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว พุทธมณฑล 

(บ้านแม่มอญ - บ้านฝ่ังหม่ิน) 

ชร.ถ. 1-0066 ถนนสายทาง

บ้านแม่มอญ - บ้านฝ่ังหม่ิน 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และส่งเสริม

การท่องเท่ียวเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียวพุทธมณฑล สายทาง

บ้านแม่มอญ – บ้านฝ่ังหม่ิน 

ชร.ถ. 1-0066 อ.แม่ลาว

จ.เชียงราย ประชาชน 

เกษตรกร และผู้ประกอบการ

ในพ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

จ านวน 2 ช่วง 

ช่วงท่ี 1  ผิวจราจรกว้าง 

8.00 ม. ยาวรวม 1,650.00 ม.

ช่วงท่ี 2  ผิวจราจรกว้าง 

6.00 ม.ยาวรวม 750.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

17,700.00 ตร.ม.

- - - - 7,560,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืน

ตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และ

มีเส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว

พุทธมณฑล

สายทางบ้านแม่

มอญ–บ้านฝ่ังหม่ิน

ชร.ถ. 1-0066 

อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย 

ท าให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

36 ปรับปรุงถนนสายทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว 

(บ้านห้วยส้านยาว - สวนสัตว์)

หมู่ท่ี 13 ต.ดงมะดะ - หมู่ท่ี 10 

ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการฟ้ืนตัว

และพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของชุมชน และ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว 

(บ้านห้วยส้านยาว - สวนสัตว์)

หมู่ท่ี 13 ต.ดงมะดะ - หมู่ท่ี 10 

ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย ให้ประชาชน 

เกษตรกร และผู้ประกอบการ

ในพ้ืนท่ีมีรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาวรวม 1,700.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

10,200.00 ตร.ม. และขยาย

สะพาน คสล. จากเดิมกว้าง 

4.00 ม. เป็นกว้าง 6.00 ม.

(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 5,460,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืน

ตัวและพัฒนา

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และมี

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว

(บ้านห้วยส้านยาว-

สวนสัตว์)หมู่ท่ี 13 

ต.ดงมะดะ-หมู่ท่ี 10

ต.จอมหมอกแก้ว 

อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

ท าให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

37 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphaltic 

Concrete) เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 3 ต.ป่าก่อด า - หมู่ท่ี 7 

ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 760.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,560.00

 ตรม.

- - - - 3,000,000 จ านวนถนน 

ลาดยางท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง

38 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว แก่งผาได อ.เวียงแก่น

จ.เชียงรายโดยการปรับปรุง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี

Pavement In-Place 

Recycling สายทาง ชร.ถ.

1-0064 เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 1

ต.หล่ายหงาว – หมู่ท่ี 4 

ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และปรับปรุงเส้นทาง

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวแก่งผาได 

อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย ท าให้ประชาชน

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 6.00 ม.

ยาว 6,000.00 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 36,000.00 ตร.ม.

- - - - 25,100,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และ

มีเส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว

แก่งผาได 

อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย 

ท าให้ประชาชนมี

รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

39 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่ง

ท่องเท่ียว ไร่ชาฉุยฟง อ.แม่จัน

จ.เชียงราย โดยการปรับปรุง

ถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In-Place 

Recycling สายทาง ชร.ถ. 

1-0036 เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 3 

ต.ศรีค้ า – หมู่ท่ี 4 ต.ป่าซาง 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชุมชน และปรับปรุงเส้นทาง

เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวไร่ชาฉุยฟง

 อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

มากข้ึน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 8.00 ม. 

ยาว 3,700.00 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 29,600.00 ตร.ม.

- - - - 16,400,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนมี

โครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

การฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ

ของชุมชน และ

มีเส้นทางเข้าสู่

แหล่งท่องเท่ียว

ไร่ชาฉุยฟง อ.แม่จัน

จ.เชียงราย ท าให้

ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมมากข้ึน

ส านักช่าง

40 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphaltic 

Concrete) เช่ือมระหว่าง 

หมู่ท่ี 1 ต.เวียง - หมู่ท่ี 3 

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 600.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600.00

ตรม.

- - - - 2,500,000 จ านวนถนน 

ลาดยางท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง

คมนาคมท่ีได้

มาตรฐานมากข้ึน

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 6

ต.ผางาม - หมู่ท่ี 7 ต.ดอนศิลา

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,500.00 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

42 ปรับปรุงถนนหินคลุก

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 13 

ต.ผางาม อ.เวียงชัย - หมู่ท่ี 7

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ยาว 1,500.00 ม.

- - - - 500,000 จ านวนถนน

หินคลุกท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร

ส านักช่าง

รวม 42 โครงการ  -  -  -  - 175,529,000
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 "คาราวาน สีสันความสุข 

ณ เชียงราย" (The Happiness

Season Chiang Rai)

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในการ

ประกอบธุรกิจการค้า การบริหาร

จัดการตนเอง จนสามารถแข่งขัน

กับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ได้อย่าง

ย่ังยืน และเพ่ิมอ านาจต่อรองท้ัง

ในลักษณะการรวมกลุ่มผู้ผลิต

การรวมกลุ่มผู้จ าหน่าย ตลอดจน

การสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพ 

ราคา การคัดแยกสินค้า ตาม

มาตรฐานภาพ เป็นการเรียนรู้

และเพ่ิมทักษะด้านการตลาด

2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีและสร้างรายได้

ให้กับผู้ประกอบการ ให้มีความ

เข้มแข็ง สามารถเช่ือมธุรกิจ

ตนเองได้ในสถานการณ์โควิด -19

กับลูกค้าในพ้ืนท่ีประเทศไทย

เป้าหมายกลุ่มบุคคล องค์กร

1. ผู้ประกอบการ จ านวน 

100 ราย

2. ประชาชน 100 ราย

3. เกษตรกร 100 ราย

เป้าหมายกิจกรรมโครงการฯ

มีเวทีให้ผู้ประกอบการเกิดการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ในการ

ประกอบธุรกิจการค้า จ านวนไม่

น้อยกว่า 4 คร้ังๆ ละ 

3 วัน

 -  -  -  - 10,000,000 จ านวนผู้เข้าร่วมงาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

1. มีเวทีให้ผู้ประกอบการ

เกิดการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองในการ

ประกอบธุรกิจการค้า

การบริหารจัดการตนเอง

จนสามารถแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการอ่ืนๆ ได้

อย่างย่ังยืน และเพ่ิม

อ านาจต่อรอง ท้ังใน

ลักษณะการรวมกลุ่ม

ผู้ผลิต การรวมกลุ่มผู้

จ าหน่าย ตลอดจนการ

สร้างจุดแข็งในด้าน

คุณภาพ ราคา การคัด

แยกสินค้า ตามมาตรฐาน

เป็นการเรียนรู้และ

เพ่ิมทักษะด้านการตลาด

จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

คร้ังๆ ละ 3 วัน

ส านักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

3. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ผลิตภัณฑ์โอท็อป แหล่งท่องเท่ียว

ท่ีพัก ตลอดจนบริการของจังหวัด

เชียงรายต่อสาธารณะให้เป็นท่ี

รู้จักมากข้ึน

2. เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีและ

สร้างรายได้ให้กับ

ผู้ประกอบการของ

จังหวัดเชียงราย 

ไม่น้อยกว่า 50 ราย 

ให้มีความเข้มแข็ง 

สามารถเช่ือมธุรกิจ

ตนเองได้ใน

สถานการณ์โควิด-19 

กับลูกค้าในพ้ืนท่ี

ประเทศไทย

3. ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลิตภัณฑ์โอท็อป 

แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก

 ตลอดจนบริการของ

จังหวัดเชียงรายต่อ

สาธารณะให้เป็นท่ี

รู้จักมากข้ึน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

2 ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงผ้ึงโพรง

เพ่ือคืนสู่ธรรมชาติ

1. เพ่ือสร้างเสริมรายได้ให้

ชาวสวนล าไยจากสถานการ์

โควิด - 19 และราคาผลผลิตล าไย

ตกต่ า

2. เพ่ือเป็นตัวช่วยในการผสมเกสร

ให้ล าไย และไม้ผลชนิดอ่ืนๆ

3. เพ่ือลดการใช้สารเคมี

4. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เล้ียงผ้ึงและการแปรรูปเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้เกษตรกรผู้ปลูกล าไย

จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

จ านวน 5 คร้ัง

 -  -  -  - 1,705,000 1. จ านวนเกษตรกร

ท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการส่งเสริม

อาชีพการเล้ียงผ้ึง

โพรง เพ่ือคืนสู่

ธรรมชาติ

2. ความพึงพอใจของ

เกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ

3.เกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ใน

การเล้ียงผ้ึงโพรง

4. ระดับความรู้

เพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วม

โครงการ

1. สร้างเสริมรายได้

ให้ชาวสวนล าไยจาก

สถานการ์

โควิด-19 

และราคาผลผลิต

ล าไยตกต่ า

2. เป็นตัวช่วยในการ

ผสมเกสรให้ล าไย 

และไม้ผลชนิดอ่ืนๆ

3. ลดการใช้สารเคมี

ในภาคเกษตรกร

4. ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเล้ียง

ผ้ึง และการแปรรูป

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้เกษตรกร

ผู้ปลูกล าไย

กองสวัสดิการสังคม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

5. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และโดดเด่นเกิดความสามัคคี

ให้กับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และ

ชาวสวนล าไยภาคเหนือ โดยมี

ผลิตภัณฑ์จากผ้ึงและส่วนต่างๆ 

ของผ้ึงท่ีมีการเล้ียงผ้ึงโพรงในพ้ืนท่ี

รวมท้ังเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้เกษตรกร

ในพ้ืนท่ีอีกด้วย

5. สร้างความ

เข้มแข็งและโดดเด่น

เกิดความสามัคคี

ให้กับพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงราย และ

ชาวสวนล าไย

ภาคเหนือ โดยมี

ผลิตภัณฑ์จากผ้ึง

และส่วนต่างๆ ของ

ผ้ึงท่ีมีการเล้ียงผ้ึง

โพรงในพ้ืนท่ี รวมท้ัง

เป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิง

เกษตรให้เกษตรกร

ในพ้ืนท่ีอีกด้วย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถ่ิน

ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

การท่องเท่ียวของจังหวัด

เชียงราย ด้วยดิจิทัลและ

การตลาดออนไลน์

1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแหล่ง

ท่องเท่ียวหลักและท่องเท่ียวชุมชน

ของจังหวัดเชียงราย ท่ีดึงดูด

ความสนใจของนักท่องเท่ียว

ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวหลัก และ

การท่องเท่ียวชุมชน บนฐาน

อัตลักษณ์ท้องถ่ิน ท้ัง 18 อ าเภอ 

โดยเพ่ิมศักยภาพให้กับ

ผู้ประกอบการชุมชนท้องถ่ิน 

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็วและง่ายดาย

 - ประชาชน 100 ราย

 - เกษตรกร 100 ราย

 - ผู้ประกอบการ 100 ราย

 - อ่ืนๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ด้อยโอกาส และนักท่องเท่ียว 

2,200 คน

 -  -  -  - 10,000,000 1. มีผู้เข้าใช้ (User)

แพลตฟอร์มออนไลน์

ร้อยละ 70 โดย

การศึกษาจาก 

Google analytics 

หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 

ในลักษณะเดียวกัน

2. สถานท่ีท่องเท่ียว

และธุรกิจด้านการ

ท่องเท่ียวหลัก การ

ท่องเท่ียวชุมชนท่ีพัก

โฮมสเตย์ โรงแรม 

รีสอร์ท ฯลฯ 

ร้านอาหารมียอด

จ าหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 50 ในปีท่ี 1 และ

เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 

30 ในปีต่อไป

1. มีฐานข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องและ

เช่ือมโยงกับการ

ท่องเท่ียวท้ัง 18 

อ าเภอ ของจังหวัด

เชียงรายท่ีสามารถ

ใช้เป็นฐานในการ

สร้างมูลค่าเพ่ิม

แหล่งท่องเท่ียว 

สินค้า

และบริการ การ

ท่องเท่ียวชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/

OTOP และด้าน

การเกษตร 

บนดิจิทัลแพลต

ฟอร์ม ออนไลน์

ส านักปลัดฯ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

2. เพ่ือสร้างช่องทางเข้าถึงและ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน/OTOP

ท่องเท่ียวชุมชน สินค้าและบริการ

และด้านการเกษตรท้ัง 18

อ าเภอ ท่ีเช่ือมโยงกับแหล่ง

ท่องเท่ียว ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ท่ีท าให้เกิดการซ้ือขาย

โดยตรง ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซ้ือได้

โดยง่าย ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจจากวิกฤติการณ์โค

วิด-20193. เพ่ือยกระดับช่อง

ทางการ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

การส่งเสริมการขาย การเข้าถึง

การท่องเท่ียวสินค้าและบริการ

ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ท้ัง 18 

อ าเภอของจังหวัดเชียงรายให้เป็น

ท่ีรู้จักและสามารถจ าหน่ายได้

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

3. สินค้าและชุมชน 

โอท็อป และด้าน

การเกษตร ท่ีมี

มาตรฐานและได้รับ

การคัดเลือกให้ข้ึน

แสดงและจัด

จ าหน่ายบน

แพลตฟอร์มออนไลน์

มีผู้เข้าถึงร้อยละ 70

4. มี Facebook 

fanpage ท่ีมี

ผู้ติดตามอย่างน้อย 

100,000 คน

2.มีการจัดท าเวป

ไซด์และแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ จ านวน 1 

เวปไซด์ท่ีเช่ือมต่อ

แพลตฟอร์ม ท่ี

สามารถส่ือสารและ

น าเสนอข้อมูลการ

ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์

ชุมชน/OTOP 

ท่องเท่ียวชุมชน 

สินค้าและบริการ

และด้านการเกษตร

ครบท้ัง 18 อ าเภอ 

ท่ีประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็วและง่ายดาย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

4. เพ่ือสร้างครือข่าย

ผู้ประกอบการท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/โอท็อป 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

ร้านอาหารและการบริการอ่ืนๆ ท่ี

เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวโดยตลาด

ออนไลน์

5. มีการติดต่อซ้ือ

ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน

โรงแรม ร้านอาหาร

และธุรกิจบริการ

อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงกับ

การสร้างมูลค่าเพ่ิม

การท่องเท่ียวโดย

ผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์ม 

ออนไลน์ ตาม

โครงการน้ีจ านวน 

50,000 โดยศึกษา

จาก Google 

analytics หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ ใน

ลักษณะเดียวกัน

3. มีช่องทางการ

น าเสนอและจัด

จ าหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/

OTOP ท่องเท่ียว

ชุมชน สินค้าและ

บริการและด้าน

การเกษตร ฯลฯ 

ท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ี

ท่องเท่ียว 

ท่ีพักร้านอาหาร และ

สามารถซ้ือขายผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์

4. เกิดเครือข่ายผู้

ประกอบท่องเท่ียว 

ผลิตภัณฑ์/โอท็อป 

ผู้ประกอบการโรงแรม

 ร้านอาหารและการ

บริการอ่ืนๆ ท่ี

เช่ือมโยงกับการ

ท่องเท่ียวโดย

แพลตฟอร์มออนไลน์

รวม 3 โครงการ  -  -  -  - 21,705,000
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้งาม

1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม

อนุรักษ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้ความหลากหลายและ

ความสวยงามของกล้วยไม้ไทย

2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรและตระหนักถึง

ความส าคัญของกล้วยไม้

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้

ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย

เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ท่ีมีคุณภาพ

เป็นท่ีต้องการของตลาด

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  -  -  - 650,000 จ านวนคร้ังท่ี

ด าเนินการจัดงาน

1. จ านวนนักท่องเท่ียว

เข้ามาท่องเท่ียวจ านวน

มากข้ึนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย 

สร้างรายได้ให้กับท้องถ่ิน

2. ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้หลากหลายและ

ความสวยงามของกล้วยไม้

ในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักและ

นิยมท่ัวไป สร้างความ

ประทับใจให้กับผู้มาเยือน

3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์และการท่องเท่ียว

เชิงเกษตรในจังหวัดเชียงราย

การท่องเท่ียว

และกีฬา

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - 650,000

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ต.ตับเต่า 

อ.เทิง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันการกัดเซาะ
และการพังทลายของตล่ิงล้าน ้า

2.เพ่ือรักษาพื นท่ีการเกษตรและ

บ้านเรือนของราษฎร

จ้านวน 2 จุด
จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 250.00 ม.

จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 80.00 ม. 

- - - - 1,750,000 จ้านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ี

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
การกัดเซาะและการ

พังทลายของตล่ิงล้าน ้า

2.สามารถรักษาพื นท่ี

การเกษตรและบ้านเรือน

ของราษฎร

ส้านักช่าง

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
หมู่ท่ี 7 ต.ตับเต่า อ.เทิง 

จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันการกัดเซาะ
และการพังทลายของตล่ิงล้าน ้า

2.เพ่ือรักษาพื นท่ีการเกษตรและ

บ้านเรือนของราษฎร

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 180.00 ม.

- - - - 1,000,000 จ้านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ี

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
การกัดเซาะและการ

พังทลายของตล่ิงล้าน ้า

2.สามารถรักษาพื นท่ี

การเกษตรและบ้านเรือน

ของราษฎร

ส้านักช่าง

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 

หมู่ท่ี 14 ต.หงาว อ.เทิง 

จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันการกัดเซาะ

และการพังทลายของตล่ิงล้าน ้า

2.เพ่ือรักษาพื นท่ีการเกษตรและ

บ้านเรือนของราษฎร

จ้านวน 4 จุด

จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม.

จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. 

จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 80.00 ม.

จุดท่ี 4 ขนาดกว้าง 5.00 ม. 

ยาว 80.00 ม.

- - - - 1,960,000 จ้านวนเข่ือน

ป้องกันตล่ิงท่ี

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

1.สามารถป้องกันการกัด

เซาะและการพังทลาย

ของตล่ิงล้าน ้า

2.สามารถรักษาพื นท่ี

การเกษตรและบ้านเรือน

ของราษฎร

ส้านักช่าง

4 ก่อสร้างฝ่ายน ้าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ต.ผางาม

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ใน
การเกษตรและชะลอน ้า

ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- - - - 500,000 จ้านวนฝายน ้าล้น
ท่ีได้รับการ

ก่อสร้างเพ่ิมขึ น 

1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ ส้านักช่าง

5 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล .
หมู่ท่ี 4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้เป็นทางระบายน ้าและใช้เป็น
เส้นทางคมนาคม

ขนาด 2-2.10 X 2.10 x 7.00 ม. - - - - 500,000 จ้านวนท่อลอด
เหล่ียมท่ีได้รับการ

ก่อสร้างเพ่ิมขึ น 1

 แห่ง

สามารถป้องกันน ้าท่วม
และประชาชนใช้เป็น

เส้นทางคมนาคม

ส้านักช่าง

6 ก่อสร้างอาคารแบ่งน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ต.แม่ไร่ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือบริหารจัดการน ้าในฤดูน ้าหลาก
และฤดูน ้าแล้ง

ขนาดสันฝายกว้าง 22.00 ม.
สูง 0.60 ม.

- - - - 500,000 อาคารแบ่งน ้าท่ีได้
ท้าการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ ส้านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

7 ก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ต.จันจว้าใต้

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน ้าส้าหรับใช้ใน

การเกษตรและชะลอน ้า

ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม.

สูง 1.50 ม.

- - - - 500,000 ฝายน ้าล้นท่ีได้ท้า

การก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ ส้านักช่าง

8 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
หมู่ท่ี 12 ต.แม่ค้า อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน ้าและ
การพังทลายของดิน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.

- - - - 1,000,000 จ้านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ี

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส้านักช่าง

9 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด
หนองกะทิง หมู่ท่ี 21 

ต.ป่าอ้อดอนชัย 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค

บริโภค และการเกษตร

ขนาดพื นท่ีโดยเฉล่ีย 4-0-0 ไร่
(6,400 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม.

หรือปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 9,600.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 ธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด

จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย

2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค

บริโภค และการเกษตร

ส้านักช่าง

10 ก่อสร้างฝายกั นน ้าแม่ยาว 
หมู่ท่ี 16 ต.แม่ยาว อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนส้าหรับใช้ในการเกษตร

การอุปโภค บริโภค

ขนาดกว้าง 30.00 ม. 
สูง 2.50 ม.

- - - - 3,000,000 จ้านวนฝายท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ประชาชนในพื นท่ีมี
น ้าใช้ในการเกษตร และ

อุปโภคบริโภค อย่าง

เพียงพอ

ส้านักช่าง

11 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
หมู่ท่ี 6 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 

จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน ้าและ
การพังทลายของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 310.00 ม.

- - - - 2,000,000 จ้านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ี

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส้านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

12 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 

หมู่ท่ี 8 ต.หนองป่าก่อ 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน ้าและ

การพังทลายของตล่ิงล้าน ้า

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 75.00 เมตร

- - - - 500,000 จ้านวนเข่ือน

ป้องกันตล่ิงท่ี

ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก

และปลอดภัย

ส้านักช่าง

13 ปรับปรุงตล่ิงเลียบสายทาง 
ชร.ถ.5-0012 บ้านม่วงหมูสี ม.

7 - บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน 

ม.9 ทต.จันจว้า อ.แม่จัน 

จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือ
รองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีจะสร้าง

ความเสียหายต่อส่ิงสาธารณะ

ประโยชน์ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ท่ีอยู่

อาศัยของราษฎร  ท้าให้เกิดผล

กระทบต่อการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงตล่ิงเลียบสายทาง ชร .ถ. 

5-0012  เพ่ือให้ประชาชน

และผู้ประกอบการในพื นท่ีมีรายได้

ท่ีเพ่ิมมากขึ น

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 550.00 ม.

- - - - 9,980,000 จ้านวนตล่ิงท่ีได้รับ
การปรับปรุง

เพ่ิมขึ น 1 สายทาง

พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
เพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและ

พัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของชุมชน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี

จะสร้างความเสียหายต่อ

ส่ิงสาธารณะประโยชน์

ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ท่ีอยู่

อาศัยของราษฎรท้าให้

เกิดผลกระทบต่อการสัญจร

ไปมา ปรับปรุงตล่ิงเลียบ

สายทาง  

ท้าให้ประชาชนและ

ผู้ประกอบการในพื นท่ีมี

รายได้ท่ีเพ่ิมมากขึ น

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

14 ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน ้าเพ่ือ

การเกษตร และพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียว วิถีชุมชน 

หนองหลวง ต้าบลเวียงชัย 

ต้าบลดอนศิลา อ้าเภอเวียงชัย 

และต้าบลห้วยสัก อ้าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.สามารถแก้ไขปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม 

เพ่ิมปริมาณพื นท่ีในการกักเก็บน ้า 

มีพื นท่ีรับน ้ามากขึ น

2.เพ่ือความย่ังยืนของธรรมชาติท่ีต้อง

อนุรักษ์ไว้ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

3.เพ่ือพัฒนาหนองหลวงให้เป็น

ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

การท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัด

เชียงราย

4.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนท่ี

อาศัยในพื นท่ีบริเวณโดยรอบหนอง

หลวงและพื นท่ีใกล้เคียง

รายละเอียดประกอบด้วย

1.โครงการขุดลอก

หนองหลวง

 - งานเตรียมพื นท่ี

 - งานดินขุดพร้อมขนย้าย

และงานป้องกันการกัดเซาะ

ยาว 800 ม.

2. โครงการก้าจัด

ผักตบชวา หนองหลวง

3. โครงการจัดการน ้า

หนองหลวง

4.โครงการปรับปรุง

เส้นทางรอบหนองหลวง

- - - - 1,540,720,000 จ้านวนแหล่งน ้า

ท่ีได้รับการปรับปรุง

และพัฒนาฟ้ืนฟู

เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

1.ประชาชนในพื นท่ีต้าบล

เวียงชัย ต้าบลดอนศิลา และ

ต้าบลห้วยสัก ได้รับ

ผลประโยชน์มีอาชีพ มีรายได้

เพ่ิมขึ น

2.แก้ปัญหาน ้าท่วมและภัย

แล้ง

มีน ้าเพ่ือการเกษตร 

การประมง และการปศุศัตว์ 

อย่างเพียงพอ 

3.แก้ไขปัญหาผักตบชวา

4.มีการบริหารจัดการน ้าใน

พื นท่ีหนองหลวง มีการ

ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ส้านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

14

ต่อ

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร

ประกอบรอบหนองหลวง 

 - ด้านทิศเหนือฝ่ังต้าบลศิริเวียงชัย,

 - ด้านทิศตะวันออกฝ่ังต้าบล

ดอนศิลา และ

 - ด้านทิศตะวันตกฝ่ังต้าบลห้วยสัก

 - งานการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ

5.หนองหลวงจะเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาจังหวัด

เชียงราย ซ่ึงจะน้ามาทั ง

ทางด้านเศรษกิจ สังคม และ

การท่องเท่ียวแห่งใหม่

6.มีแหล่งท่องเท่ียวประจ้า

จังหวัดเชียงรายแห่งใหม่

รวม 14 โครงการ  -  -  -  - 1,564,410,000




