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ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข” จึงได้น าข้อมูลมาปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

  ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกร รม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 จะเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรา ย 
จึงขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 

 

  ภายใต้บังคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และให้ด าเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 
พ.ศ. 2565 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเพ่ิมเติมโครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท า ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ 
แล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็ นชอบ 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  (2) เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  (3) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 



   

3 

3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 



   

 
 

บัญชีสรุป / รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 

 



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 -  - - - - - - - 4 10,200,000 4 10,200,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - - - 4 10,200,000 4 10,200,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - - - - - - - 2 4,300,000 2 4,300,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - - - 3 4,400,000 3 4,400,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - - - - - - - 5 2,400,000 5 2,400,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - - - - - 5 2,400,000 5 2,400,000
รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 12 17,000,000 12 17,000,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

4     



แบบ ผ. 02

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

อ าเภอเวียงแก่น
1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามแม่น ้างาว เช่ือมระหว่าง ม .3 ต.ปอ
- ม.2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 36.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 4,000,000 มีสะพาน
ท่ีได้มาตรฐาน
จ้านวน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส้านักช่าง

อ าเภอแม่สาย
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ศรีเมืองชุม - 
ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 360.00 ม. หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 1,200,000 มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
จ้านวน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักช่าง

อ าเภอเวียงป่าเป้า
3 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

(จัดท้าเอง) เช่ือมระหว่าง ม.8 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
- ม.5 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้ถนนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ระยะทางรวม 793.00 ม.
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,965.00 ตร.ม.

- - - - 1,000,000 มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
จ้านวน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้ถนนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ส้านักช่าง

4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามแม่น ้าลาว ม.4 ตแม่เจดีย์ใหม่ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 4,000,000 มีสะพาน
ท่ีได้มาตรฐาน
จ้านวน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส้านักช่าง

รวม 4 โครงการ  -  -  -  -  -  - 10,200,000  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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6     

แบบ ผ. 02

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

1 จัดงานเทศกาลกินปลา 
และมหกรรมสินค้า OTOP 
อ้าเภอพาน ครั งท่ี 1
เงินอุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพาน

เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
การประชาสัมพันธ์ให้มีการ
บริโภคปลาเมืองพาน ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินอ่ืนๆให้เป็นท่ีรู้จัก 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ชุมชน

จัดงาน จ้านวน 1 ครั ง      -  -  -  - 100,000 จ้านวนครั ง
ท่ีมีการจัดงาน

ประชาชนมีรายได้จาก
การจ้าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน ประชาชนมีความ
เข้มแข็งและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวในพื นท่ีอ้าเภอพาน
ให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมขึ น

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 100,000  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

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

1 ประเพณีบุญบั งไฟอีสานล้านนา 
ประจ้าปี 2565
เงินอุดหนุน เทศบาลต าบล
สันมะค่า อ าเภอป่าแดด

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
บุญบั งไฟ ปลูกจิตส้านึกให้ประชาชน
ได้เล็งเห็นความส้าคัญและสืบสาน
มรดกขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ส่งเสริมขวัญก้าลังใจในการ
ท้าเกษตรกรรมและส่งเสริม
การท่องเท่ียวของชุมชนท้องถ่ิน

จัดงาน จ้านวน 1 ครั ง      -  -  -  - 300,000 จ้านวนครั ง
ท่ีมีการจัดงาน

เพ่ือปลูกฝังจิตส้านึกให้ประชาชน
อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของชุมชน 
เสริมสร้างขวัญก้าลังใจ
ในการท้าการเกษตร เพ่ิมรายได้
จากการจ้าหน่ายสินค้าชุมชน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2 ก่อสร้างอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง 
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจของอ้าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือเป็นการน้อมร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระญามังรายหลวง 
กษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย
3.เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในอ้าเภอพานให้สามารถบริการ
นักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
เป็นสถานเอนกประสงค์ส้าหรับ
จัดกิจกรรม ออกก้าลังกาย 
และพักผ่อนหย่อนใจส้าหรับคน
ในท้องท่ีและนักท่องเท่ียว

1.ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง 
ขนาดกว้าง 27.00 ม. 
ยาว 28.00 ม. สูง 5.40 ม.
จ้านวน 1 แห่ง
2.ติดตั งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง
พร้อมระบบควบคุม 
จ้านวน 1 ระบบ 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอนุสาวรีย์
พระญามังรายหลวง
จ้านวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 4,000,000 ปริมาณ
นักท่องเท่ียว
ในพื นท่ีอ้าเภอพาน
เพ่ิมขึ นร้อยละ 40

1.มีจ้านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ น 
และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2.มี Land Mark แห่งใหม่ 
และเป็นสถานท่ีน้อมร้าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระญา
มังรายหลวง กษัตริย์ผู้ทรงสร้าง
เมืองเชียงราย
3.สถานท่ีท่องเท่ียวในอ้าเภอพาน
สามารถให้บริการนักท่องเท่ียว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เป็นชุมชนน่าอยู่ เป็นสถานท่ี
เอนกประสงค์ส้าหรับจัดกิจกรรม
ออกก้าลังกาย และพักผ่อน
หย่อนใจส้าหรับคนในท้องท่ี
และนักท่องเท่ียว

กองการท่องเท่ียว
และกีฬา

รวม 2 โครงการ  -  -  -  -  -  - 4,300,000  -  -



แบบ ผ. 02

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

อ าเภอเวียงแก่น
1 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด

อ่างเก็บน ้าขุมดิน ม .5 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 70.00 ม. ลึก 7.00 ม.  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,430.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 ธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักช่าง/
กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

อ าเภอเชียงของ
2 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด

สระน ้าสาธารณะหมู่บ้าน ม .10 
ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

พื นท่ี 2 - 2 - 00 ไร่ 
(4,000.00 ตร.ม.) ลึก 7.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,430.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 ธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักช่าง/
กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

อ าเภอดอยหลวง
3 ธนาคารน ้าใต้ดินระบบเปิด

หนองบัวดง ม.1 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ีย ความกว้าง 40.00 ม.
ยาว 80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 6.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,700.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 ธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักช่าง/
กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

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 16 พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

9     



10     

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

อ าเภอแม่ลาว
4 ขุดลอกล้าเหมืองห้วยหวาย 

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

เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.50 ม. ยาว 1,800.00 ม. 
ลึก 2.20 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,972.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 แหล่งน ้าท่ีได้รับ
การขุดลอก
จ้านวน 1 แห่ง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส้านักช่าง/
กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

5 ขุดลอกล้าเหมืองกลาง
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ป่าก่อด้า - 
ม.12 เทศบาลต้าบลป่าก่อด้า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย กว้าง 2.25 ม.
ยาว 3,000.00 ม. ลึก 0.85 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.65 ม. ยาว 3,000.00 ม. 
ลึก 1.75 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,360.00 ลบ.ม.

- - - - 400,000 แหล่งน ้าท่ีได้รับ
การขุดลอก
จ้านวน 1 แห่ง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส้านักช่าง/
กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 5 โครงการ  -  -  -  -  -  - 2,400,000  -  -



   

 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - - - - - - - 6 110,000,000 6 110,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - - - - - 6 110,000,000 6 110,000,000
รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 6 110,000,000 6 110,000,000

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

11     



แบบ ผ. 02/1

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

1 รวมใจภักด์ิ รักษ์แหล่งน ้ำ 
ก้ำจัดผักตบชวำอย่ำงย่ังยืน 
ตำมแนวพระรำชด้ำริในหลวง
ร.9 โดย อบจ.เชียงรำย

1.เพ่ือก้ำจัดผักตบชวำ และพืช
น ้ำต่ำงๆ ในแหล่งน ้ำเป็นท่ีกัก
เก็บน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็น
พื นท่ีรับน ้ำในฤดูน ้ำหลำก
2.เพ่ือให้กำรระบำยน ้ำได้ดีและ
รวดเร็ว ป้องกันน ้ำท่วมขังใน
พื นท่ีท้ำกินของประชำชน

ก้ำจัดผักตบชวำและพืชน ้ำ
ในแหล่งน ้ำสำธำรณะหนองหลวง 
ต.เวียงชัย ต.ดอนศิลำ อ.เวียงชัย 
และ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย 
จ.เชียงรำย พื นท่ีด้ำเนินกำรประมำณ 
3,000.00 ไร่

- - - - 70,440,000 จ้ำนวนพื นท่ี
ท่ีด้ำเนินกำร
ก้ำจัดผักตบชวำ
และพืชน ้ำ

1.ผักตบชวำ และพืชน ้ำ
ต่ำงๆ มีปริมำณลดลงใน
แหล่งน ้ำ เป็นท่ีกักเก็บน ้ำ
ไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็น
พื นท่ีรับน ้ำในฤดูน ้ำหลำกได้
2.กำรระบำยน ้ำได้รวดเร็ว 
สำมำรถป้องกันน ้ำท่วมขัง
ในพื นท่ีท้ำกินของประชำชน

กองป้องกัน
และบรรเทำ
สำธำรณภัย

2 ขุดลอกหนองบัว ม.6 
ต.ป่ำอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงรำย
จ.เชียงรำย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.4 ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย 
จ.เชียงรำย

เพ่ือเป็นกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย

สภำพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 15-3-84 ไร่
(25,536.00 ตร.ม.) ลึก 1.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ีย
15-3-84 ไร่ (25,536.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. หรือปริมำตรดินขุด
ไม่น้อยกว่ำ 49,670.00 ลบ.ม.
(รวมค่ำขนย้ำย)

- - - - 2,211,000 แหล่งน ้ำท่ีได้รับ
กำรขุดลอก
จ้ำนวน 1 แห่ง

สำมำรถป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย

ส้ำนักช่ำง

3 ขุดลอกหนองบัว ม.7 ต.ท่ำสำย 
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .5 
ต.สันทรำย อ.เมืองเชียงรำย 
จ.เชียงรำย

เพ่ือเป็นกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย

สภำพเดิมพื นท่ีโดยเฉล่ีย 50-0-98 ไร่
(80,392.00 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพื นท่ีโดยเฉล่ีย
50-0-98 ไร่ (80,392.00 ตร.ม.) 
ลึก 4.50 ม. หรือปริมำตรดินขุด
ไม่น้อยกว่ำ 64,945.00 ลบ.ม.

- - - - 2,491,000 แหล่งน ้ำท่ีได้รับ
กำรขุดลอก
จ้ำนวน 1 แห่ง

สำมำรถป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย

ส้ำนักช่ำง

แผนงาน 3.2 กำรเกษตร
ท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ำรงควำมสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
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แบบ ผ. 02/1

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

แผนงาน 3.2 กำรเกษตร
ท่ี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

4 ศูนย์เรียนรู้พลังงำนทำงเลือก 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย

1.เพ่ือเป็นต้นแบบกำรผลิต
และใช้พลังงำนทดแทนในพื นท่ี
ห่ำงไกลและเป็นแหล่งสำธิตและ
ขยำยผลให้แก่ภำครัฐ 
ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
2.เพ่ือช่วยเพ่ิมกลไกขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนในระดับฐำนรำก
ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต
และลดต้นทุนกำรประกอบอำชีพ
ด้วยพลังงำนทดแทนให้สำมำรถ
พัฒนำชุมชนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ น

1.ระบบผลิตไฟฟ้ำโซล่ำเซลล์ 
2.ระบบป๊ัมน ้ำ 15 แรงม้ำ
3.ถังเก็บน ้ำขนำด 20,000 ลิตร
4.เรือนเพำะปลูกอัจฉริยะ
และระบบควบคุม
5.ค่ำติดตั ง/ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ

- - - - 23,000,000 จ้ำนวน 1 ศูนย์
ท่ีได้รับกำรติดตั ง
ระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์

1.มีต้นแบบกำรผลิตและ
ใช้พลังงำนทดแทนใน
พื นท่ีห่ำงไกลและเป็น
แหล่งสำธิตและขยำยผล
ให้แก่ภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำชน 
2.ท้ำให้เพ่ิมกลไกขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนในระดับ
ฐำนรำกในกำรลดต้นทุน
กำรผลิตและลดต้นทุน
กำรประกอบอำชีพ
ด้วยพลังงำนทดแทน
ให้สำมำรถพัฒนำชุมชน
และยกระดับคุณภำพชีวิต
ให้ดีขึ น

ส้ำนักช่ำง

5 ถังเก็บน ้ำสู้ภัยแล้ง ม .13 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย

1.เพ่ือรองรับกำรแก้ไขปัญหำ
ขำดแคลนน ้ำ เพ่ืออุปโภค บริโภค
และกำรเกษตร
2.เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน ้ำ
ได้เพ่ิมมำกขึ น

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 20.86 ม. 
สูง 3.19 ม.

- - - - 5,929,000 ถังเก็บน ้ำท่ีได้รับ
กำรก่อสร้ำง
จ้ำนวน 1 ถัง

1.รองรับกำรแก้ไขปัญหำ
ขำดแคลนน ้ำ เพ่ืออุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร
2.สำมำรถกักเก็บน ้ำได้
เพ่ิมมำกขึ น

ส้ำนักช่ำง

6 ถังเก็บน ้ำสู้ภัยแล้ง ม .5 
ต.แม่ยำว อ.เมืองเชียงรำย
จ.เชียงรำย

1.เพ่ือรองรับกำรแก้ไขปัญหำ
ขำดแคลนน ้ำ เพ่ืออุปโภค บริโภค
และกำรเกษตร
2.เพ่ือให้สำมำรถกักเก็บน ้ำ
ได้เพ่ิมมำกขึ น

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 20.86 ม. 
สูง 3.19 ม.

- - - - 5,929,000 ถังเก็บน ้ำท่ีได้รับ
กำรก่อสร้ำง
จ้ำนวน 1 ถัง

1.รองรับกำรแก้ไขปัญหำ
ขำดแคลนน ้ำ เพ่ืออุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร
2.สำมำรถกักเก็บน ้ำได้
เพ่ิมมำกขึ น

ส้ำนักช่ำง

6 โครงการ  -  -  -  -  -  - 110,000,000  -  -



   

 
 

บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2565 

 
 



แบบ ผ. 01

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

ผ.03
-  - - - - - - - 9 8,581,266 9 8,581,266

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 9 8,581,266 9 8,581,266

บัญชีสรุปโครงกำรครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 03

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อน (โดรน) จ านวน 1 เคร่ือง - - - - 235,000 กองป้องกัน

และบรรเทา
สาธารณภัย

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล 
ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 23,000 บาท

- - - - 23,000 ส านักช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 37.8 แรงม้า 

เคร่ืองยนต์ดีเซล ขับเคล่ือนด้วยระบบไฮดรอลิคตีนตะขาบแต่ละข้าง
สามารถขับเคล่ือนได้อย่างอิสระ น้ าหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
4,500 กิโลกรัม จ านวน 2 คันๆ ละ 2,300,000 บาท

- - - - 4,600,000 ส านักช่าง

ครุภัณฑ์การเกษตร
4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย 

1.โรงอบแห้ง ขนาด 6.00 x 8.20 ม. 
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 282,058 บาท
2.โรงอบแห้ง ขนาด 8.00 x 12.40 ม. 
จ านวน 4 หลังๆ ละ 433,225 บาท เป็นเงิน 1,732,900 บาท
3.โรงอบแห้ง ขนาด 8.00 x 20.80 ม. 
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 739,658 บาท

- - - - 2,754,616 กองสวัสดิการ
สังคม

5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเป่าลม จ านวน 40 เคร่ืองๆ ละ 5,650 บาท - - - - 226,000 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2565

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ระบบพ่นหมอก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
1.ถังเก็บน้ าบนดิน 1,000 ลิตร ขนาด 0.87X1.80 เมตร
จ านวน 3 ถังๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
2.ป๊ัมน้ าพ่นหมอกแรงดันสูง ขนาด 3 HP จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ
49,000 บาท เป็นเงิน 147,000 บาท 
3.ชุดตู้ควบคุมระบบ+Timer จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท
4.ตัวกรองน้ าพร้อมไส้กรอง จ านวน 3 ชุดๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
5.สายยางทนแรงดันใช้ส าหรับพ่นหมอก 
จ านวน 3 ม้วนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท   
6.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น หัวพ่นหมอก ข้อต่อทองเหลือง ท่อ
และก้านต่อ เป็นต้น จ านวน 3 ชุดๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

- - - - 225,000 ส านักช่าง



แบบ ผ. 03

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป

และงานอ่ืนๆ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ 
จ านวน 16 ตัวๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 352,000 บาท
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
แบบ 16 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 57,000 บาท
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 8,300 บาท เป็นเงิน 16,600 บาท
4.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 5,700 บาท 
5.สายน าสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคาร 
จ านวน 610 เมตรๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 21,350 บาท 
6.สายใยแก้วน าแสง จ านวน 1,500 เมตรๆ ละ 15 บาท 
เป็นเงิน 22,500 บาท

- - - - 475,150 ส านักช่าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน
8 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 19 น้ิว ขนาด 15 U 

จ านวน 1 ตู้ เป็นเงิน 12,500 บาท
- - - - 12,500 ส านักช่าง

9 การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 6 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
(1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 4 ตัว)
ขนาดโต๊ะ 72x120x75 ซม.
ขนาดเก้าอ้ี 35x35x45 ซม.

- - - - 30,000 กองการ
ท่องเท่ียว
และกีฬา

รวม 9 โครงการ -  -  -  - 8,581,266
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