




   

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข” และได้น าข้อมูลพ้ืนฐานจากทั้ง 18 อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มาพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 12  
พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้  
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

30 กรกฎาคม 2564 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 

 

  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 12 
พ.ศ. 2564 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 ค่าเป้ าหมาย 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 นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   

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

(4) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

(6) เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติม และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 



   

 
 

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

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 

 



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 -  - - - - - 6 6,080,000 61 63,223,000 67 69,303,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - 6 6,080,000 61 63,223,000 67 69,303,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - -  - -  - -  - 3 1,307,000 3 1,307,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -  - -  - -  - -  - 5 10,650,000 5 10,650,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - -  - -  - 1 500,000 44 34,554,120 45 35,054,120

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - 1 500,000 52 46,511,120 53 47,011,120
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
  แผนงำน 2.1 การศึกษา -  - -  - -  - -  - 10 6,541,015 10 6,541,015
  แผนงำน 2.2 สาธารณสุข -  - -  - -  - -  - 7 5,310,000 7 5,310,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - - - - - 1 750,000 8 4,250,000 9 5,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 - - - - - - 1 750,000 25 16,101,015 26 16,851,015

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564

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

4     



5

แบบ ผ. 01

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

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน -  - - - - - - - 5 2,365,000 5 2,365,000
  แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์ -  - - - - - - - 6 11,300,970.87 6 11,300,970.87
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - -  - -  - -  - 3 9,450,000 3 9,450,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -  - -  - -  - -  - 5 2,432,800 5 2,432,800
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - - - - - - - 1 1,050,000 1 1,050,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 - - - - - - - - 20 26,598,770.87 20 26,598,770.87
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - - - - - - - 5 1,665,500 5 1,665,500
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - - - - - - - 48 26,800,000 48 26,800,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - - - - - 53 28,465,500 53 28,465,500
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป -  - - - - - - - 7 1,811,000 7 1,811,000
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - - - - - - - 2 7,500,000 2 7,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 - - - - - - - - 9 9,311,000 9 9,311,000
รวมท้ังส้ิน - - - - - - 8 7,330,000 220 190,210,405.87 228 197,540,405.87



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
840.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6     



7     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ปรับปรุงสะพานแขวนฮาแหล่จะ
ม.12 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 1.50 ม.
ยาว 93.00 ม.

- - - - 500,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ดอยฮาง - 
ม.8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 135.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สันทราย - 
ม.7 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 120.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
720.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

9 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.นางแล -
ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดพ้ืนท่ีซ่อมแซม
ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.รอบเวียง - 
เขตเทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 830.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,980.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 2,823,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอพำน
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ม่วงค า - 
ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.15 ต.ป่าหุ่ง - 
ม.4 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.24 ต.เมืองพาน -
ม.4 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 260.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,820.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
ประสานแผน

14 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ม่วงค า - 
ม.6 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 2,070,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
ประสานแผน

8     



9     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่จัน
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ค า - 
ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 167.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,002.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง
ม.5 ต.จอมสวรรค์ - ม.2 ต.ศรีค้ า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

18 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 2,750,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.8 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,700,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
ประสานแผน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่สำย
20 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม -
ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 550.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,300.00 ตร.ม.

- - - 1,200,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

21 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง
ม.6 ต.โป่งผา - ม.2 ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,400.00 ตร.ม.

- - - 380,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

22 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง
ม.9 ต.โป่งผา - ม.2 ต.โป่งงาม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,240.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,440.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

23 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง
ม.6 ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
14,400.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

24 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง
ม.7 ต.เกาะช้าง - ม.2 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,500.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
15,000.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่สรวย
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.แม่พริก - 
ม.11 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

10     



11     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6,8 ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย - ม.14 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

27 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 1,200,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 2,750,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
29 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.สันสลี - ม.1
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 370.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,220.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 1,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้างเพ่ิมข้ึน
 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

33 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.ป่าง้ิว - ม.12 ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

34 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ป่าง้ิว - ม.9 ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

35 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 1,300,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.19 ต.เทอดไทย -
ม.14 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 105.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
630.00  ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

12     



13     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.เทอดไทย -
ม.20 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 105.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
630.00  ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

38 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.23 ต.แม่สลองใน -
ม.9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพาน คสล.
จากเดิมกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
เป็นกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  -  -  - 1,050,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

39 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.20 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ขยายถนน คสล. 
จากเดิมกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
โดยพ้ืนท่ีขยายไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 2,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
ประสานแผน

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เทอดไทย - 
ม.2 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 465.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,790.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 2,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
ประสานแผน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเชียงของ
41 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 450.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,700.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยซ้อ - ม.13
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00  ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

44 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.15 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 1,260,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

45 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.1 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 1,040,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

14     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

46 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.12 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพาน คสล. 
ท้ังสองข้าง
จากเดิม กว้าง 3.50 ม.
ยาว 14.00 ม.
เป็น กว้าง 6.00 ม.
ยาว 14.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,200,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่ลำว
47 ปรับปรุงถนนหินคลุก 

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

49 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.11 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 1,200,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอเชียงแสน
50 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดพ้ืนท่ีซ่อมแซม
ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเทิง
51 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม.

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

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.หงาว -
 ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

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

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

55 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,700,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

56 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 400,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอป่ำแดด
57 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ป่าแดด - 
ม.8 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 985.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,910.00 ตร.ม.

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

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 650.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,900.00 ตร.ม.

- - - - 2,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

อ ำเภอดอยหลวง
59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.หนองป่าก่อ 
- ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 525.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,150.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.โชคชัย - 
ม.8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 75.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
450.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 250,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงชัย
61 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.เมืองชุม - ม.2
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 40.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

- - - - 5,280,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้ก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง

63 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 700,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอขุนตำล
64 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ม.12 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 700,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

65 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.2 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - - 900,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง

66 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - - 1,700,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้ก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอพญำเม็งรำย
67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา - 
ม.9 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 880.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
5,280.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
ประสานแผน

รวม 67 โครงกำร  -  -  - - - 6,080,000 63,223,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงรายแห่งท่ี 2 เพ่ือบริการ
ประชาชนท่ีใช้บริการ

จ านวน 1 ระบบ  -  -  -  - 500,000 จ านวน 1 แห่ง
ท่ีได้รับการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย
แห่งท่ี 2

มีระบบไฟฟ้าสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย 
แห่งท่ี 2 สามารถบริการประชาชน
ท่ีใช้บริการได้ 

ส านักช่าง

2 ติดต้ังแผงวงจรควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก
ส าหรับสวนไม้งามริมน้ ากก

เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
และป้องกันความเสียหายต่าง ๆ
ท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบ
ไฟฟ้าส าหรับสวนไม้งามริมน้ ากก

จ านวน 1 ระบบ  -  -  -  - 497,000 จ านวน 1 ระบบ
ท่ีได้รับการติดต้ัง

สามารถควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าและป้องกัน
ความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ความผิดปกติของระบบไฟฟ้า
ส าหรับสวนไม้งามริมน้ ากก

ส านักช่าง

3 ติดต้ังแผงวงจรควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าหลักส าหรับข่วง
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน

เพ่ือควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
และป้องกันความเสียหายต่าง ๆ
ท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบ
ไฟฟ้าส าหรับข่วงวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

จ านวน 1 ระบบ  -  -  -  - 310,000 จ านวน 1 ระบบ
ท่ีได้รับการติดต้ัง

สามารถควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าและป้องกัน
ความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ความผิดปกติของระบบไฟฟ้า
ส าหรับข่วงวัฒนธรรมล้านนา
และอาเซียน

ส านักช่าง

รวม 3 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 1,307,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 การจัดงานออกแบบ
เพ่ือความย่ังยืนเชียงราย 2021 
(Chiang Rai Sustainable Design 
Week 2021)

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักออกแบบ 
นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ท่ีมีวัตถุประสงค์ด้านความย่ังยืน
ให้มีพ้ืนท่ีในการน าความคิดสร้างสรรค์
มาน าเสนอผลงาน การจ าหน่าย 
สินค้าและทดลองตลาดผ่านกิจกรรม
2.เพ่ือสร้างและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ขยายผลในระดับชาติเช่ือมโยง
นานาชาติระหว่างเครือข่ายการ
ออกแบบเพ่ือความย่ังยืนให้มีศักยภาพ
ในการปรับตัวและสามารถสร้าง
โอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็น
ก าลังส าคัญในการช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง - - - - 650,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
ตามโครงการฯ

1.ประชาชน นักออกแบบ 
นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
มีพ้ืนท่ีในการน าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ จ าหน่ายสินค้าและ
ทดลองตลาดผ่านกิจกรรม
2.ประชาชน นักออกแบบ 
นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ขยายผล
ในระดับชาติเช่ือมโยงนานาชาติ 
ระหว่างเครือข่ายการออกแบบเพ่ือ
ความย่ังยืนให้มีศักยภาพ
ในการปรับตัวเพ่ือสามารถสร้าง
โอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และเป็นก าลังส าคัญในการช่วย
ชับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายให้มีรายได้
สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
หรือการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงจะสามารถเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพ
ได้อย่างต่อเน่ือง
3. เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลิอก
ในการประกอบอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
จ านวน 11 คร้ัง
โดยมีกิจกรรมครอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ัง 18 อ าเภอ

 -  -  -  - 5,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรม

1. ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้
และกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุขบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกิดการพัฒนาเครือข่ายอาชีพ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
หรือการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงจะสามารถเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพ
ได้อย่างต่อเน่ือง
3. สามารถสร้างช่องทางและ
ทางเลือกของกลุ่มอาชีพต่างๆ
ให้เกิดความหลากหลาย

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
มีรายได้และมีกิจกรรมเสริม 
สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและสร้างจิตส านึก ตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือส่งเสริมประชาชนและ
ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถ่ิน
ได้เรียนรู้ทักษะองค์ความรู้
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ส าหรับพัฒนา
ข้ึนเป็นผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยง
ศูนย์กระจายสินค้า และหรือแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐาน 
อย่างน้อย 6 ประเภท 
ได้แก่ ข้าว กาแฟ ชา 
สมุนไพร ผ้าทอ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูทางการ
เกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชนอ่ืนๆ

 -  -  -  - 3,000,000 จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
และยกระดับ
มาตรฐาน

1. ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในชุมชนท้องถ่ินมีมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีจิตส านึก
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนและผู้ประกอบการ
ในชุมชนท้องถ่ินเกิดองค์ความรู้
และทักษะผลิตสินค้าตรงกับ
ความต้องการของตลาด ยกระดับ
คุณภาพ รูปแบบและมูลค่าเพ่ิม
ของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผลผลิต
เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของตลาด
ท้ังในและต่างประเทศ
3. มีเครือข่ายการเช่ือมโยง
ศูนย์กระจายสินค้า และ/หรือ
แหล่งจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

กองสวัสดิการ
สังคม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 มหกรรมกาดนัดของดี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
มีรายได้และมีกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือเป็นการน าเสนอภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่สากล (Local yet Global)
ผลิตสินค้าและบริการท่ีใช้ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถ่ินให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเช่ือมโยง
ศูนย์กระจายสินค้า และหรือแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบัน
และท่ียอมรับในระดับสากล

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 
มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน
ท้องถ่ิน/กลุ่มวิสาหกิจ/
ท่ีเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า
จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 ราย

 -  -  -  - 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม/ปี

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริม
อาชีพให้มีรายได้และมีกิจกรรม
เสริม สามารถยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีความสุขบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เกิดการพัฒนาเครือข่ายอาชีพ
ด้านวิสาหกิจชุมชน หรือการพัฒนา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะสามารถ
เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
กลุ่มเครือข่ายอาชีพได้อย่างต่อเน่ือง
3. สามารถสร้างช่องทาง
และทางเลือกของกลุ่มอาชีพ 
ให้เกิดความหลากหลาย

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ร้านค้าออนไลน์สาธิตเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเชียงราย

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างงานการประกอบอาชีพ
โดยการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมเศรษฐกิจ เกิดช่องทาง
การจัดจ าหน่าย เป็นการสร้างงาน
ก่อให้เกิดรายได้ลดปัญหาการลงทุน
ในระยะยาว 
2. เพ่ือให้เกิดการค้าขายท่ีประหยัด
เวลาสะดวกรวดเร็ว ท าให้การค้าขาย
ไม่จ ากัดสถานท่ีหรือประเภทสินค้า 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์
ใช้กับธุรกิจของตนเองได้

จัดฝึกอบรม จ านวน 
7 คร้ังๆ ละ 100 คน 
ให้กับประชาชน
ท่ีให้ความสนใจ
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

 -  -  -  - 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการ
เปิดร้านค้าออนไลน์ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับธุรกิจ
ของตนเองเกิดการค้าขาย
ท่ีประหยัดเวลาและสะดวก
รวดเร็วท าให้การค้าขายไม่จ ากัด
สถานท่ีหรือประเภทสินค้า

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 5 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 10,650,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปะ
ประติมากรรมสร้างสรรค์

1. เพ่ือแสดงศิลปะประติมากรรม
สร้างสรรค์ของศิลปินจังหวัดเชียงรายใน
การถ่ายทอดเร่ืองราวศิลปะวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่รวมถึงวิถีชีวิตเป็นส่ือแสดง
อัตลักษณ์เฉพาะช่วยเช่ือมโยงหรือส่ือสาร
ให้นักท่องเท่ียวได้หลากหลายกลุ่ม
2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้
นักท่องเท่ียวสนใจเข้ามาท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย
3.เพ่ือเสริมสร้างการกระจายรายได้
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว
ได้ดีย่ิงข้ึน

จัดงานแสดงประติมากรรม
เชิงสร้างสรรค์ 
จ านวน 1 คร้ัง / ปี

 -  -  -  - 9,500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดงาน

นักท่องเท่ียวทราบถึงการถ่ายทอด
เร่ืองราว ศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่รวมถึงวิถีชีวิตเป็นส่ือ
แสดงอัตลักษณ์ หลากหลายหลุ่ม 
กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวสนใจ
เข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด อบจ.

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ดอกไม้เจ็ดสีท่ีริมโขง 1.เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียว
ไปยังต่างอ าเภอ เป็นการกระจาย
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน
2.เพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
3.เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ประจ าถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดงาน

1.นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต่างอ าเภอจ านวนมากข้ึน 
และสถานท่ีท่องเท่ียวในต่างอ าเภอ
เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน
2.ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
มีส่วนร่วมในการแสดงสินค้า
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย
3.ได้อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ าถ่ิน
ของชาวล้านนาให้เป็นท่ีรู้จัก

ส านักปลัด อบจ.

3 ทุ่งดอกไม้แห่งความทรงจ า 1.เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียว
ไปยังต่างอ าเภอ เป็นการกระจาย
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน
2.เพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
3.เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ประจ าถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดงาน

1.นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต่างอ าเภอจ านวนมากข้ึน 
และสถานท่ีท่องเท่ียวในต่างอ าเภอ
เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน
2.ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
มีส่วนร่วมในการแสดงสินค้า
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย
3.ได้อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ าถ่ิน
ของชาวล้านนาให้เป็นท่ีรู้จัก

ส านักปลัด อบจ.



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ดอกไม้แห่งท้องทุ่งร้องหลอด 1.เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียว
ไปยังต่างอ าเภอ เป็นการกระจาย
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน
2.เพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
3.เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ประจ าถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดงาน

1.นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต่างอ าเภอจ านวนมากข้ึน 
และสถานท่ีท่องเท่ียวในต่างอ าเภอ
เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน
2.ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
มีส่วนร่วมในการแสดงสินค้า
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย
3.ได้อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ าถ่ิน
ของชาวล้านนาให้เป็นท่ีรู้จัก

ส านักปลัด อบจ.

5 หนาวน้ีท่ีเวียงเทิง
ตอนดอกผีเส้ือโบยบิน

1.เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียว
ไปยังต่างอ าเภอ เป็นการกระจาย
การท่องเท่ียวสู่ชุมชน
2.เพ่ือกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
3.เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ประจ าถ่ินล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดงาน

1.นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต่างอ าเภอจ านวนมากข้ึน 
และสถานท่ีท่องเท่ียวในต่างอ าเภอ
เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน
2.ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
มีส่วนร่วมในการแสดงสินค้า
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย
3.ได้อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจ าถ่ิน
ของชาวล้านนาให้เป็นท่ีรู้จัก

ส านักปลัด อบจ.
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง
ประจ าปี 2565 
"2004 ปี สืบมา หกเป็ง ล่องฟ้า
ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"
เงินอุดหนุน ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรำย

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจ
ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมอย่างย่ังยืน 
และส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

พุทธศาสนิกชนและประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
งานประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยตุง
เกิดความเล่ือมใสศรัทธาเห็นคุณค่า
ในปูชยนียสถานอันล้ าค่าทาง
พระพุทธศาสนา ได้ร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมและก่อให้เกิดรายได้
จากการบริการด้านการท่องเท่ียว
เพ่ิมในช่วงเวลาจัดงาน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

7 จัดงานเทศกาลส้มโอและของดี
อ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงแก่น

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้แลกเปล่ียน
ความรู้ ภูมิปัญญาในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิตส้มโอให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้
เร่ืองกฎหมาย ข้อบังคับการน าเข้า 
ส่งออกสินค้าเกษตร และประชาสัมพันธ์
สร้างตลาดการจ าหน่ายส้มโอเวียงแก่น
ให้เป็นท่ีรู้จัก

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

สามารถส่งเสริมให้เกษตรกร
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ในการพัฒนา ปรับปรุงผลผลิต
ส้มโอ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ส่งออกส้มโอ ไปยังต่างประเทศ
และมีตลาดส าหรับจ าหน่ายส้มโอ
เวียงแก่นให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

8 จัดงานของดีอ าเภอแม่จัน คร้ังท่ี 7
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่จัน

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มต่างๆ 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกลุ่มต่างๆ และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

9 จัดงานข้าวใหม่ ปลามัน
และมหกรรมของดีอ าเภอพาน 
ประจ าปี 2564
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพำน

เพ่ือส่งเสริมการตลาด ช่องทาง
การจ าหน่าย สร้างรายได้ ส่งเสริม
ความแข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน เผยแพร่ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และสร้างความรัก ความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

สามรถสร้างรายได้ให้กับประชาชน
กระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชน เด็ก 
เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้ทราบถึง
ผลงานของส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ของอ าเภอพานให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

10 งานประเพณีสงกรานต์เมือง
เชียงแสน ประจ าปี 2565
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเชียงแสน

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมสืบสาน ส่งเสริมและรักษาไว้
ซ่ึงประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ตลอดจนเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
เห็นความส าคัญทางวัฒนธรรม
ประเพณี ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และได้ส่งเสริมเผยแพร่
การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

11 งานลอยกระทง "ป๋าเวณีย่ีเป็ง
เมืองเชียงแสน" ประจ าปี 2564
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเชียงแสน

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมสืบสาน ส่งเสริมและรักษาไว้
ซ่ึงประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ตลอดจนเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
เห็นความส าคัญทางวัฒนธรรม
ประเพณี ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน และได้ส่งเสริมเผยแพร่
การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

12 แอ่ว "Baan Dam" 
ผ่อกาดวัฒนธรรมนางแล
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเมืองเชียงรำย

เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ อนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชน ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ
ของอ าเภอเมืองเชียงราย

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

สามารถสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ประชาชนผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถ่ินร่วมกันสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

13 งานส่ีเผ่าชาวดอยหลวง คร้ังท่ี 14
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอดอยหลวง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ร่วมสืบสาน ส่งเสริมและรักษาไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมของชนเผ่า เพ่ิมรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมช่องทางการตลาดและส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน ส่งเสริมและรักษาไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมของชนเผ่า เพ่ิมรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ิมช่องทางการตลาด
และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

14 เทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอก
ไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" 
ประจ าปีงบประมาณ 2565
เงินอุดหนุน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่สลองใน 
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกันเรียนรู้ ฟ้ืนฟูประเพณี
วัตนธรรมชนเผ่า เพ่ิมพ้ืนท่ีการ
แสดงออก และส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จัก

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกันเรียนรู้ ฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่า เพ่ิมพ้ืนท่ี
การแสดงออก และส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

15 จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย 
ดอกบัวตองบานท่ีบ้านหัวแม่ค า
คร้ังท่ี 31 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565
เงินอุดหนุน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแม่สลองใน 
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี
วัตนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
และส่งเสริมพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว
ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไป

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณี วัตนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน และส่งเสริมพัฒนา
สถานท่ีท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก
แก่ประชาชนท่ัวไป

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

16 สืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
ดอนศิลำ อ ำเภอเวียงชัย

เพ่ือให้ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความ
ร่วมมือ สร้างความรักสามัคคีและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สร้างความร่วมมือ สร้างความรัก
สามัคคี และส่งเสริมการท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

17 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
เวียงเชียงแสน อ ำเภอเชียงแสน

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมด าเนิน
กิจกรรม และร่วมตัดสินใจในการพัฒนา
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ในการสนับสนุนการท่องเท่ียวในรูปของ
ส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว
ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์

จัดงาน/จัดอบรม จ านวน
 1 คร้ัง

 -  -  -  - 350,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนร่วมด าเนินกิจกรรม
และร่วมตัดสินใจในการพัฒนา
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
และส่งเสริมให้มีองค์ความรู้
ท่ีเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
การท่องเท่ียวในรูปของส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่
ให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว
ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

18 จัดงานประเพณีดอกเส้ียวบาน
ณ ภูช้ีฟ้า ประจ าปี 2565
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
ตับเต่ำ อ ำเภอเทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีชนเผ่า ส่งเสริมให้มี
รายได้เพ่ิมจากอาชีพการบริการ
ด้านการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนประชาชน
ได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม จารีตประเพณีชนเผ่า 
ส่งเสริมให้มีรายได้เพ่ิมจากอาชีพ
การบริการด้านการท่องเท่ียว
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
ให้เป็นท่ีรู้จัก

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

19 จัดงานสืบสานมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมนับร้อยปีของดี
เมืองเทิง
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ ำเภอเทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรม สืบสาน เกิดความ
ภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างความ
สามัคคีและส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรม สืบสาน เกิดความ
ภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่า
ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สร้างความสามัคคี และส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

32     



33     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

20 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมจ้อ
อ าเภอเทิง (หน่ึงในพระธาตุ
เก้าจอมของจังหวัดเชียงราย )
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ ำเภอเทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกัน 
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
สรงน้ าพระธาตุส าคัญ น้อมร าลึกถึง
ความส าคัญของวันวิสาขบูชา
และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีสรงน้ า พระธาตุส าคัญ 
น้อมร าลึกถึงความส าคัญ
ของวันวิสาขบูชาและเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

21 จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2565
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ ำเภอเทิง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
แม่น้ าล าคลอง อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
สร้างความสามัคคี ความแข้มแข็ง
ของคนในชุมชนและมีรายได้
จากการท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนได้เห็นความส าคัญ
ของการกันอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง 
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
สร้างความสามัคคี ความแข้มแข็ง
ของคนในชุมชนและมีรายได้
จากการท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

22 จัดงาน "ข่วงวัฒนธรรม ภาพเก่า
เล่าเร่ืองเชียงของ" 
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเชียงของ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
และผู้สนใจได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม เหตุการณ์ท่ีส าคัญของคน
ในอดีตถ่ายทอดสู่คนรุ่นปัจจุบัน
ผ่านการแสดงและการเล่าเร่ือง
จากภาพเก่า และรวบรวมภาพถ่าย 
ประเพณี วัฒนธรรม เหตุการณ์ท่ีส าคัญ
ในอดีต ส่งเสริมการท ากิจกรรมและ
การแสดงออกร่วมกัน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 150,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
ผู้สนใจได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม เหตุการณ์
ท่ีส าคัญของคนในอดีตถ่ายทอดสู่
คนรุ่นปัจจุบันผ่านการแสดง
และการเล่าเร่ืองจากภาพเก่า 
และรวบรวมภาพถ่าย ประเพณี 
วัฒนธรรม เหตุการณ์ท่ีส าคัญ
ในอดีตส่งเสริมการท ากิจกรรม
และการแสดงออกร่วมกัน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

23 งานบวงสรวงสักการะ
และสืบชะตาแม่น้ างาว 
อ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเวียงแก่น

เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนตลอดถึงประชาชนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของแม่น้ างาวท่ีมีต่อชุมชน 
แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 67,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้แสดงกิจกรรมการบวงสรวง
สืบชะตาแม่น้ างาวเพ่ือแสดงออก
ถึงความกตัญญูต่อแม่น้ างาว 
ได้รับรู้ประวัติและความเป็นมา
ของแม่น้ างาว และร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน
ให้คงอยู่สืบไป

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

24 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ า
พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิอ าเภอเทิง
เน่ืองในวันวิสาขบูชา
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง

เพ่ือจัดงานส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ 
และร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
 เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินส่งเสริมความสามัคคี
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ได้ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์
ของท้องถ่ิน เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นเจ้าของภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และส่งเสริมความสามัคคีและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

25 จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง

เพ่ือจัดงานส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ 
และร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน
 เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินส่งเสริมความสามัคคี
และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้เรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ได้ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์
ของท้องถ่ิน เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นเจ้าของภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และส่งเสริมความสามัคคีและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

26 จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี
บุญผะเหวด อ าเภอเทิง
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญและ
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี 
เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคี 
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและ
ชุมชน สร้างจิตอาสาในการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์และส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ตระหนึกถึงความส าคัญและ
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา สร้างความ
สามัคคี เกิดความร่วมมือระหว่าง
องค์กรและชุมชน สร้างจิตอาสา
ในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

27 งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ุ
แม่สาย คร้ังท่ี 8
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
แม่สำย อ ำเภอแม่สำย

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
บ ารุงรักษาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเช่ือมโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามกฎบัตรอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชน ภาคธุรกิจบริการ
ด้านการท่องเท่ียวมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
สามารถประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก 
และได้แสดงออกถึงความ
ผสมผสานด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญา
ท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพันธ์ุอ าเภอแม่สาย 
และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

28 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ า
พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิในอ าเภอแม่ลาว
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอแม่ลำว

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและตระหนักถึงความส าคัญ
ของพิธีสรงน้ าพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้ศึกษาหลักธรรม
ค าสอน เพ่ือถือเป็นแนวในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 140,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และตระหนักถึงความส าคัญ
ของพิธีสรงน้ าพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ได้ศึกษา
หลักธรรมค าสอน เพ่ือถือเป็น
แนวในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

29 114 ปี ของดีเวียงป่าเป้า
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ

เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และผลิตภัณฑ์
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ การกระตุ้น 
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และการแสดงถึงความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชนและประชาชน 
กลุ่มผู้ประกอบมีตลาดส าหรับ
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้าน 
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ีน มีรายได้
หมุนเวียนในพ้ืนท่ีและส่งเสริม
การท่องเท่ียว ความร่วมมือ
หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

36     



37     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

30 จัดงานข้าวหอมและของดี
อ าเภอป่าแดด
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอป่ำแดด

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
คุณภาพดีมีช่องทางในการจ าหน่าย และ
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของอ าเภอ
ให้เป็นท่ีรู้จัก ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวคุณภาพดีได้มีช่องทาง
ในการจ าหน่าย และได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้าวสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนของอ าเภอให้เป็นท่ีรู้จัก 
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

31 วันล าไย กระท้อนของดี
ต าบลห้วยสัก
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
ห้วยสัก อ.เมืองเชียงรำย

เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมช่องทาง
การตลาด สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนมีช่องทางในการจ าหน่าย
ผลิตผลทางการเกษตร มีรายได้
เพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้า และ
ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

32 จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 
ประจ าปี 2565
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบล
สันทรำยงำม อ ำเภอเทิง

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก
ให้ประชาชนอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรม อันดีของชุมชนเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท าการเกษตร 
เพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้ 
กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 197,120 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก
ให้ประชาชนอนุรักษ์สืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
ของชุมชนเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท าการเกษตร เพ่ิมช่องทาง
ในการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ
ของชุมชนและส่งเสริม
การท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

33 อบรมเชิงปฏิบัติการการป้ัน
และพิมพ์ลาย สีสรรป้ันลาย
เวียงกาหลง
เงินอุดหนุน สภำวัฒนธรรม 
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ
ในการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาและการวาด
ลวดลายเวียงกาหลง การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์
ให้คงอยู่ และเพ่ิมอาชีพเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ
ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ
ในการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาและ
การวาดลวดลายเวียงกาหลง 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่ 
และมีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

34 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีบุญบ้ังไฟ
เงินอุดหนุน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดงมหำวัน 
อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้
และร่วมอนุรักษ์จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เสริมสร้างความรักสามัคคีและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนได้เรียนรู้และ
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์จารีต
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เสริมสร้างความรัก
สามัคคีและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและส่งเสริม
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

35 จัดงานไหว้สาพระเจ้าสองสี 
ประจ าปี 2565
เงินอุดหนุน เทศบำลต ำบลหงำว
อ ำเภอเทิง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ตระหนักถึงความส าคัญ ร่วมกันสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
สร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปะการแสดง วัฒนธรรม 
ประเพณีและส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ตระหนักถึงความส าคัญ 
ร่วมกันสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงาม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
สร้างความสามัคคีในชุมชน 
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรม ประเพณีและส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

36 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
นครเชียงราย : สืบสานประเพณี
โล้ชิงช้าอาข่า (บ่องฉ่องตุ๊) 
ชาติพันธ์ุนครเชียงราย
เงินอุดหนุน เทศบำลนคร
เชียงรำย อ ำเภอเมืองเชียงรำย

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธ์ุท่ีมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมโดดเด่น
ให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 150,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีอัตลักษณ์
วัฒนธรรมโดดเด่น ให้เป็นท่ีรู้จัก
กันอย่างกว้างขวาง สร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

37 ประเพณีไหว้สาพญามังราย 
ประจ าปี 2565
เงินอุดหนุน ท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอพญำเม็งรำย

เพ่ือถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณ
ขององค์เจ้าพญามังรายมหาราช 
ประชาชนได้ร่วมกันรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม การแสดงความสามารถ
ด้านวัฒนธรรมและส่งเสริม
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ถวายเคร่ืองราชสักการะแด่ดวง
วิญญาณขององค์เจ้าพญามังราย
มหาราช ร่วมกันรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม การแสดง
ความสามารถด้านวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

38 ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา 1.เพ่ือจัดอบรมส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชน สืบสานและอนุรักษ์
การรักษาแบบหมอแผนโบราณ 
(หมอเมืองล้านนา) 
2.เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนได้รับ
ความรู้วิธีการรักษาแบบภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงราย
และน าไปใช้ประโยชน์ได้

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี - - - - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

1.เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ท่ีเข้าอบรมได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมภูมิปัญญาหมอเมือง
ล้านนาและต่อยอดพัฒนาภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านของจังหวัดเชียงราย
2.เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้มีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ล้านนาไว้ให้คงอยู่สืบไป

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

39 มหกรรมสืบสานวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนา

1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนาและได้ร่วมอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมล้านนาเชียงราย
ไว้ให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี - - - - 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา
2.เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้มีความภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของการได้ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนาเชียงราย
ไว้ให้คงอยู่สืบไป

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

40 นิทรรศการข่วงศึกษาสู่การแสดง
แสงสีแห่งวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ
เชียงราย

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของชาติพันธ์ุในจังหวัด
เชียงราย จ านวน 17 ชาติพันธ์
2.เพ่ือนักเรียนนักศึกษาประชาชนท่ัวไป
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต
รากเหง้าประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ุ
ต่างๆ
3.เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีเวทีแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมความเช่ือจารีตประเพณี
ของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดเชียงราย
4.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - - 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

1.นักเรียนนักศึกษาประชาชน
ได้รับความรู้และประสบกาณ์
จากการร่วมกิจกรรม
ข่วงวัฒนธรรมชนเผ่า
2.ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ
ของชาวจังหวัดเชียงราย
ได้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย
3.นักเรียนนักศึกษาประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของการส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

40     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

41 อบรมสัมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนพิธี

1.เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนพิธี มัคทายกให้มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางศาสนพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนพิธี มัคทายกให้มีความรู้
ความเข้าใจแบบแผนพิธีกรรมความเช่ือ
ประเพณีของท้องถ่ินให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน
3.เพ่ือฟ้ืนฟุพัฒนาและอนุรักษ์สืบทอด
ไว้ซ่ึงมรดกของท้องถ่ินวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถ่ินให้ด ารงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรม 4 คร้ัง/ปี - - - - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี 
มัคทายกให้มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางศาสนพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของพระธรรมวินัย
2.ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี 
มัคทายกให้มีความรู้ความเข้าใจ
แบบแผนพิธีกรรมความเช่ือ
ประเพณีของท้องถ่ินให้เป็น
แนวทางเดียวกันจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

42 พัฒนาการท่องเท่ียววิถีพุทธ 
วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม 
โครงการจัดสวนดอกไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณด้านหน้าเจดีย์วัดเทพนิมิต
สุดเขตสยาม ระยะท่ี 1

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ า ป่า 
เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขต
สยาม ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว
วิถีพุทธ

การปรับพ้ืนท่ี ปรับแต่ง
ภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า
เจดีย์ มีลานธรรม 4 จุด
ซ่ึงจัดสวนหิน ตามคติพุทธ
มีทางเดินเช่ือมต่อกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 
และปลูกต้นไม้สีเหลือง 
เช่น ต้นรวงผ้ึง บานบุรี 
เป็นต้น

- - - - 2,000,000 จ านวน 1 แห่ง
ท่ีได้รับการ
จัดสวนดอกไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ
บริเวณด้านหน้า
เจดีย์วัดเทพนิมิต
สุดเขตสยาม

สามารถปรับภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อนุรักษ์ดิน น้ า ป่า เฉลิมพระเกียรติ
วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียววิถีพุทธ

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

43 ปรับปรุงภูมิทัศน์สะดือเมือง
เชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว
และศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ประกอบด้วยงานระบบ
ไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
งานระบบสุขาภิบาล 
และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรวมท้ังหมด 
จ านวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 500,000 ปรับปรุงสะดือ
เมืองเชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและศึกษา
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ส านักช่าง

44 ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง
เพ่ือการท่องเท่ียวบ้านจ้อง 
ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างอาคารตลาดกลาง
เพ่ือการท่องเท่ียวบ้านจ้อง

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. สูง 3.00 ม.
จ านวน 1 หลัง

- - - 500,000 - จ านวนอาคาร
ตลาดกลางเพ่ือ
การท่องเท่ียว
บ้านจ้องท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

สามารให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
และนักท่องเท่ียวในเขตจังหวัด
และชุมชน

ส านักช่าง

45 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุ
จอมหมอกแก้ว ม.9 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม การท่องเท่ียว
เพ่ือวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสร้างรายได้
เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบด้วย 
งานปรับปรุงลานทางเดิน
โดยรอบพระธาตุ งานร้ือ
ถอนอาคาร ศาลา ซุ้ม ฯลฯ
โดยรอบพระธาตุ และ
งานปรับปรุงอาคาร
ส าหรับประกอบพิธี
ทางศาสนา

- - - - 2,000,000 จ านวนภูมิทัศน์
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง
จ านวน 1 แห่ง

สามารถส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเท่ียว และสร้างรายได้
เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดเชียงราย

ส านักช่าง
ประสานแผน

รวม 45 โครงกำร  -  -  -  -  - 500,000 34,554,120  -  -

42     



43     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย 
ปี 2565
เงินอุดหนุน ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจ ำจังหวัดเชียงรำย

เพ่ือให้นักเรียนพิการได้ใช้ส่ือ
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

จัดซ้ือแทปเล็ต 
จ านวน 144 เคร่ือง

 -  -  -  - 182,400 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

นักเรียนพิการได้รับส่ือเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ
เงินอุดหนุน โรงเรียนอนุบำล
เชียงของ อ ำเภอเชียงของ

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก
ซ่ึงความสามารถด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ และเพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาร่วมกัน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ผู้ปกครอง ชุมชน
 มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ
และช่ืนชมผลงานของนักเรียน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

3 พัฒนาการเรียนรู้สามเณร 
เพ่ือบูรณาการสู่ชุมชน
เงินอุดหนุน วัดดงชัย 
ต ำบลทุ่งก่อ อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แผยแพร่ความรู้ ความสามารถ
ของสามเณรด้านพระปริยัติธรรม 
สู่สังคมและสนองงานตามพระราช
ด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
สามเณร ได้พัฒนาด้านวิชาการ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ได้แผยแพร่ความรู้ ความสามารถ
ด้านพระปริยัติธรรม สู่สังคมและ
ได้สนองงานตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4 จัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ 
คร้ังท่ี 14 ประจ าปีงบประมาณ 
2565
เงินอุดหนุน วัดท่ำน้ ำ 
ต ำบลป่ำแดด อ ำเภอป่ำแดด

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา
และช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา 
เปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านพระพุทธศาสนาและการอาชีพ 
ได้แสดงกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา
และกิจกรรมด้านพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมร่วมกัน

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

เพ่ือเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
อันดีงามของสังคมไทย 
เกิดกระบวนทัศน์จากการด าเนิน
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

5 อบรมพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาส
ในจังหวัดเชียงราย
เงินอุดหนุน วัดพระแก้ว 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย

เพ่ือส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์
ในการบริหารจัดการวัดและเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนา ถวายความรู้
การบริหารจัดการวัดให้สอดคล้อง
กับสภาพบริบทปัจจุบัน

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 700,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

คณะพระสังฆาธิการ ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีใน
การบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาจิตใจให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ได้เปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้และน าความรู้มาปรับใช้
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

6 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ภาษาบาลี 
เงินอุดหนุน วัดพระสิงห์ 
อ ำเภอเมืองเชียงรำย

เพ่ือเป็นการรักษาพระพุทธพจน์และ
อนุรักษ์ระบบศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ปลูกฝังความนิยมในการศึกษาภาษา
บาลีให้แพร่หลายเสริมสร้างความ
สามัคคีธรรมในหมู่พระภิกษุสามเณร
ผู้สนใจ และเตรียมความพร้อม 
ความม่ันใจให้กับนักเรียนภาษาบาลี
ก่อนเข้าสอบบาลีสนามหลวง

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 350,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ได้มีการรักษาพระพุทธพจน์
และอนุรักษ์ระบบศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทย เกิดทัศนคติค่านิยม
ในการศึกษาภาษาบาลีให้แพร่หลาย 
เสริมสร้างความสามัคคีธรรมในหมู่
พระภิกษุสามเณรผู้สนใจ 
และเกิดความพร้อม ความม่ันใจ
ของนักเรียนภาษาบาลี
ก่อนเข้าสอบบาลีสนามหลวง

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

7 ห้องเรียนโรงเรียน อบจ .เชียงราย
กระจายสู่ห้องเรียนท้องถ่ิน

1.เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการ Thinking School 
หัวข้อ "ปฏิรูปการเรียนรู้เปล่ียนท่ี
ห้องเรียน Thinking School 
- Based Classroom Reform"
2.เพ่ือสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงราย ท่ีมีสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 52 แห่ง

- - - - 1,006,050 จ านวนสถานศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการ Thinking 
School และน ามาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาตามบริบท
ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย
ได้รับการพัฒนาและย่ังยืน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8 ส่งเสริมภาษาสู่การค้า 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีหลักสูตรและแผนการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาพม่า (ภาษาเมียนมาร์)
2.เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า 
(ภาษาเมียนมาร์) ให้กับนักเรียน 
เยาวชน และประชาชน สามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และสามารถติดต่อส่ือสารกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้
3.เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานสถาบัน
การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง

จัดท าหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาพม่า 
(ภาษาเมียนมาร์))

- - - - 500,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
มีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 
ภาษาพม่า 
(ภาษาเมียนมาร์) 
จ านวน 3 หลักสูตร

1.มีหลักสูตรและบทการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาพม่า (ภาษาเมียนมาร์) 
2.นักเรียน เยาวชน และประชาชน
สามารถติดต่อส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า 
(ภาษาเมียนมาร์) ได้

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

9 แชร์ร่ิงเซนเตอร์ 
(Sharing center)

1.เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
ให้กับนักเรียนและเยาวชน
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
2.เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และดาราศาสตร์แก่เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย
3.เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.เพ่ือเป็นการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานสถาบัน
การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง

จ านวน 12 กิจกรรม/ปี - - - - 700,000 จัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
จ านวน 12 คร้ัง/ปี

นักเรียนในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียงเกิดทักษะ
กระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์
และสามารถน าทักษะการแก้ไข
ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
พร้อมท้ังได้รับการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10 ก่อสร้างโดมลานกลางแจ้ง
และหลังคาทางเดินระหว่าง
อาคารของศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (Discovery Center)

1.เพ่ือก่อสร้างโดมครอบลาน
กลางแจ้งเพ่ือป้องกันแดดและฝน
ในการท ากิจกรรมแก่ผู้เข้ารับบริการ
2.เพ่ือก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เช่ือมต่อระหว่างอาคารต่างๆ
ของศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(Discovery Center)
3.เพ่ือก่อสร้างทางเดินเพ่ิมเติม
เช่ือมต่ออาคารต่างๆ ให้มีความ
สะดวกในการสัญจรแก่ผู้เข้ารับบริการ
4.เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ทางเดินทางเดินรอบอาคารคลังสมอง
ลานกลางแจ้งท่ีช ารุดให้เป็นระเบียบ 
มีสภาพดี ใช้งานได้

สร้างโดมกันแดดและฝน
ครอบลานกลางแจ้งและ
ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน
เช่ือมต่ออาคารต่างๆ 
ของศูนย์การเรียนรู้ฯ 
จ านวน 1 หลัง

- - - - 2,000,000 จ านวนโดมคลุม
ลานกลางแจ้ง
และหลังคาคลุม
ทางเดินระหว่าง
อาคารท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 
จ านวน 1 หลัง

1.ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery 
Center) มีทางเดินเช่ือมต่อ
ระหว่างอาคารท่ีใช้การได้ปกติ 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับบริการ
2.ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery 
Center) มีลานกลางแจ้งท่ีใช้การ
ได้ตามปกติ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ได้มาตรฐาน

ศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

(Discovery 
Center)

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 10 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 6,541,015  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จัดซ้ือเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ
และการท างานของหัวใจ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565
เงินอุดหนุน โรงพยำบำลสมเด็จ
พระญำณสังวร อ ำเภอเวียงชัย

เพ่ือจัดหาเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ
และการท างานของหัวใจ

จ านวน 2 เคร่ือง  -  -  -  - 140,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ได้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพ่ือให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอและผู้ป่วย
มีอัตราการรอดชีวิตท่ีสูงข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 จัดซ้ือเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ
และการท างานของหัวใจ 
โรงพยาบาลเทิง อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2565
เงินอุดหนุน โรงพยำบำลเทิง
อ ำเภอเทิง

เพ่ือจัดหาเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ
และการท างานของหัวใจ

จ านวน 2 เคร่ือง  -  -  -  - 140,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ได้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพ่ือให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอและผู้ป่วยได้รับ
การฝ่าตัดได้รวดเร็วและปลอดภัย

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 จัดซ้ือหัวต่อส าหรับการตัดกระดูก
แบบส่ายขนาดใหญ่ 
(Large Sagittal Saw)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของ อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565
เงินอุดหนุน โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเชียงของ 
อ ำเภอเชียงของ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
ให้บริการผ่าตัดกระดูกและข้อ 
และเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด
ท่ีรวดเร็วและปลอดภัย

จ านวน 2 เคร่ือง  -  -  -  - 130,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ได้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพ่ือให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอและผู้ป่วยมีอัตรา
การรอดชีวิตท่ีสูงข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

4 สร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค
และภัยสุขภาพในจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายมีสุขภาพท่ีดี

แกนน าสุขภาพระดับ
พ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 12,726 คน

 -  -  -  - 3,000,000 จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. มีระบบ เฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
ในจังหวัดเชียงรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายมีสุขภาพท่ีดี

กองสาธารณสุข

5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
และระบบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

1. เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุข
และกู้ชีพ กู้ภัยมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและ
ระบบงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ได้รับบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว พร้อมท้ังน าส่ง
โรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

บุคลากรด้านสาธารณสุข
และกู้ชีพ กู้ภัยในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
โดยจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

1.บุคลากรด้านสาธารณสุข
และกู้ชีพ กู้ภัยมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย ได้รับบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
พร้อมท้ังน าส่งโรงพยาบาล
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

กองสาธารณสุข
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 การส่งเสริมความรู้และทักษะ
ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาการ
ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจในวัยเด็ก

1. เพ่ือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน/หญิงต้ังครรภ์/ผู้ปกครอง 
มีความรู้ ทักษะในด้านการส่งเสริม
พัฒนาการท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ
ในวัยเด็ก
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ ในด้านการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก ท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ
3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม/การด าเนิน
การของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชน/ผู้ปกครอง 
ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

กลุ่มเป้าหมายคือ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน/หญิง
ต้ังครรภ์/ผู้ปกครอง
โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจในวัยเด็ก 
ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 400,000 ร้อยละ 70 
ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
ของกองทุนฯ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน/หญิงต้ังครรภ์/
ผู้ปกครอง มีความรู้และทักษะ
ในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ
ในวัยเด็ก
2. ประชาชนมีความรู้ ในด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน/
ผู้ปกครอง ในด้านการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

กองสาธารณสุข

7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจการถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้
และความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. เพ่ือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการถ่ายโอนมายังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
โดยจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดกิจกรรม

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายมีความรู้
และความเข้าใจท่ีตรงกัน
เก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมายังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทราบถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการถ่ายโอนมายังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กองสาธารณสุข

รวม 7 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 5,310,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 กีฬาเยาวชนเงินล้าน 1.เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม
การออกก าลังกายเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยการเล่นกีฬา ไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด
2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีรู้จักการให้อภัย
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬาเป็นส่ือ

จ านวน 2 คร้ัง/ปี - - - - 1,000,000 จ านวน 2 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะและมีความใส่ใจ
ในสุขภาพส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ตนเองและบุคคลรอบข้างดีข้ึน
สังคมมีความสงบสุข

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย 
E - Sport"

1.เป็นการส่งสริมให้เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงรายหันมาสนใจ
การเล่นกีฬา E - Sport
2.เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงรายให้หันมาเล่นกีฬา
หลากหลายชนิดกีฬา

จ านวน 2 คร้ัง/ปี - - - - 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
ในจังหวัดเชียงรายมีความเข้าใจใน
กีฬา E-Sport มากข้ึน 
มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ
และมีความใส่ใจในสุขภาพส่งผลให้
คุณภาพชีวิตตนเองและบุคคลรอบ
ข้างดีข้ึนสังคมมีความสุข

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
วู้ดบอลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย

จ านวน 2 คร้ัง/ปี - - - - 400,000 จ านวน 2 คร้ัง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริม
การออกก าลังกาย การสร้างเวที
ในการพบปะพูดคุยและท ากิจกรรม
ร่วมกันของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
โดยให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของ
ตนเองผ่านส่ือกีฬาและนันทนาการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - - 300,000 จ านวน 1 คร้ัง ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย
มีสุขภาพแข็งแรงมีความสัมพันธ์
ท่ีดีมีกิจกรรมร่วมกันท าให้คุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงรายดีข้ึน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 แข่งขันกีฬาเปตอง อบจ .เชียงราย เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - - 50,000 จ านวน 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงราย มีสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาท่ีดีและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
และแสดงความสามารถในการ
เล่นกีฬาและพัฒนาความสามารถ
เพ่ิมข้ึนในระดับสูงข้ึน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม เพ่ือปรับปรุงหลังคาและพ้ืนของ
โรงยิมเนเซียมให้มีสภาพท่ีดี
สามารถป้องกันความปลอดภัย
พร้อมให้บริการแก่ประชาชน

ปรับปรุงหลังคา
และพ้ืนโรงยิมเนเซียม 
จ านวน 1 โรง

- - - - 1,100,000 โรงยิมเนเซียม
ท่ีได้ด าเนินการ
ปรับปรุง 
จ านวน 1 โรง

ได้ด าเนินการปรับปรุงหลังคา
และพ้ืนของโรงยิมเนเซียม
ให้มีสภาพท่ีดีมีความปลอดภัย
และพร้อมให้บริการแก่ประชาชน

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงสระว่ายน้ า 25 เมตร 
เป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์

เพ่ือด าเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ า 
25 เมตร ให้เป็นลานอเนกประสงค์ใน
การจัดกิจกรรมสันทนาการ

ปรับปรุงสระว่ายน้ า 
25 เมตร ให้เป็นลาน
กิจกรรมอเนกประสงค์
จ านวน 1 ลาน

- - - 750,000 - ได้ลาน
อเนกประสงค์
ท่ีได้มาตรฐาน
และสามารถ
ให้บริการได้ 
จ านวน 1 ลาน

ได้ด าเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ า 
25 เมตร ให้ได้มาตรฐานสามารถ
ให้บริการได้พร้อมให้เป็นลาน
อเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรม
สันทนาการ

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8 โตยฮอยพญามังราย 1.เพ่ือจัดอบรมให้ครูผู้สอนด้านสังคม
ศึกษาได้เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ของจังหวัดเชียงราย 
2.เพ่ือใช้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กรุ่นใหม่
3.เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของวิถีชีวิตท้องถ่ินอันจะก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถ่ิน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - - 400,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี 1.ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์
ศิลปะประเพณีท้องถ่ินสามารถ
ถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาได้
2.เป็นการสร้างความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้รู้ถึง
รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง
ท่ีสืบทอดกันมายาวนานอันเป็น
อัตลักษณ์ของชาวล้านนาท่ีต้อง
สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไปในอนาคต

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 มหกรรมกีฬาชาติพันธ์ุ
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือด าเนินการส่งเสริม
การจัดการแข่งขันกีฬาของชาติพันธ์ุ
ในจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธ์ุ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
เผยแพร่วัฒนธรรมและสืบสาน
ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - - 500,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงและเห็นถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมเกิดความรัก
ความหวงแหนความเข้าใจ
ต่อวัฒนธรรมท้องถ่ิน
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โดยมีเครือข่ายในการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ
ด ารงๆไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติพันธ์ต่างๆ

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 9 โครงกำร  -  -  -  -  - 750,000 4,250,000  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
การกู้ภัยทางสูง กู้ภัยในท่ีอับอากาศ

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
พ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางสูง มีทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง
และสามารถประยุกต์ใช้เชือกและอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือและกู้ภัยในท่ีสูง
ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
2.เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและกู้ภัยท่ีสูง 
และกู้ภัยในท่ีอับอากาศ สามารถสนับสนุน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.เพ่ือลดความสูญเสีย ความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เม่ือเกิดภัย

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง - - - - 545,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ 90
ได้รับความรู้ 
มีทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ทักษะในการใช้อุปกรณ์
การกู้ภัยทางสูง
2.บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีองค์ความรู้ 
ทักษะในการปฎิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
และเป็นบุคลากรร่วมในการ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานอ่ืนๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้านการกู้ภัย
ทางน้ าและด าน้ ากู้ภัย

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
เพ่ิมทักษะการกู้ภัยทางน้ า การด าน้ ากู้ภัย
และมีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
2.เพ่ือเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

จัดอบรม จ านวน 2 รุ่น - - - - 706,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ร้อยละ 90
ได้รับความรู้ 
มีทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ทักษะในการ
กู้ภัยทางน้ าและมีความพร้อม
รับมือกับเหตุท่ีอาจข้ึนได้
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยทางน้ า
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ท่ีเข็มแข็งกว้างขวาง 
เพ่ือร่วมกันปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

3 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
พ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
 มีทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัย อุบัติเหตุ
บนท้องถนนและสามารถเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธีปลอดภัย
และสามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนได้
2.เพ่ือเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และทีมปฏิบัติการกู้ภัยให้มีองค์ความรู้ 
มีความพร้อมเผชิญเหตุและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
3.เพ่ือลดความสูญเสีย ความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เม่ือเกิดอุบัติภัย

จัดฝึกอบรม จ านวน 1 รุ่น - - - - 550,000 จ านวนรุ่นท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีองค์ความรู้ มีความพร้อม
เผชิญเหตุ และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและลดการสูญเสีย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัย

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ 
ความช านาญในการใช้เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรกลด้านสาธารณภัยท่ีทันสมัย
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
2.เพ่ือให้เกิดเครือข่าย การประสานงาน
ของเครือข่ายในพ้ืนท่ีในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกัน
3.เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

จัดฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น - - - - 370,000 จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดอบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2.หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนเกิดเครือข่าย 
การประสานงานในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
อย่างเข้มแข็ง

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้และร่วมกัน
จัดท าแนวกันไฟป่า เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควัน
2.เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนได้แสดงพลังเห็นความส าคัญ
ของการหยุดเผาป่า และลดปัญหา
การเกิดหมอกควัน

จัดอบรม จ านวน 1 รุ่น - - - - 194,000 จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
2.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ร่วมกันจัดท าแนวกันไฟ
เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า
และหมอกควัน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 5 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 2,365,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง สิทธิ สวัสดิการ
และกฎหมายของผู้สูงอายุ
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีแนวทาง
ในการด ารงชีวิตของตนเอง
ได้อย่างมีคุณภาพ มีความม่ันคง
ในชีวิตและมีคุณค่า
3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุท่ีประพฤติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ์

ด าเนินการจัดกิจกรรม/
จัดประชุม อบรม
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
ให้ผู้สูงอายุท่ีมีภูมิล าเนา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 3,500,000 ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ท่ีได้
มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต
ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
มีความม่ันคงในชีวิตและมีคุณค่า
3. ผู้สูงอายุท่ีประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
และครอบครัวจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสตรี และเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
สตรีไปสู่การเป็นผู้น าแบบ
มีส่วนร่วม
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

ด าเนินการจัดประชุม 
สัมมนา/อบรมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรม
แก่สตรีท่ีมีภูมิล าเนา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 6,500,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1. สตรีได้มีส่วนร่วมและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
2.สตรีสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปปรับใช้และพัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพการเป็นผู้น าแบบ
มีส่วนร่วม
3. สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครอบครัว
4. สตรีเกิดจิตส านึกและตระหนัก
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีและคุณค่าของ
คนพิการ รู้จักวิธีการดูแลตนเอง
เบ้ืองต้นลดภาระการดูแลให้แก่
สมาชิกในครอบครัว ไม่เป็นปัญหา
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
2. เพ่ือให้คนพิการมีโอกาสได้รับ
การฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมมีรายได้
น ามาเล้ียงตนเองและครอบครัว 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. เพ่ือให้คนพิการเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมในการอยู่รวมกัน
อย่างมีคุณค่ามุ่งแก้ไขปัญหา 
สร้างโอกาส และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

จัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรม
ให้คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส
,ผู้ดูแลผู้พิการ,อาสาสมัคร
ดูแลคนพิการ,องค์กรคน
พิการ,องค์กรอ่ืนๆ 
ท่ีด าเนินการเก่ียวกับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
จ านวน 384 คน

 -  -  -  - 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1. ผู้อบรมเกิดความตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีและคุณค่าของ
คนพิการ รู้จักวิธีการดูแล
ตนเองเบ้ืองต้น ลดภาระ
การดูแลให้แก่สมาชิกในครอบครัว
ไม่เป็นปัญหาของครอบครัว
ชุมชนและสังคม
2. ผู้อบรมมีโอกาสได้รับการฝึก
อาชีพท่ีเหมาะสมมีรายได้
น ามาเล้ียงตนเองและครอบครัว 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
3. คนพิการเป็นท่ียอมรับ
ของสังคมในการอยู่รวมกัน
อย่างมีคุณค่ามุ่งแก้ไขปัญหา 
สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ผู้อบรมมีจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

กองสวัสดิการ
สังคม

4 อบรมพัฒนาแกนน าผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้มีความรู้เร่ืองการดูแล
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
2. เพ่ือสร้างแกนน าผู้สูงอายุ
ท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเอง
3. เพ่ือขับเคล่ือนผลการ
ด าเนินงานด้านสิทธิผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ.2546

ด าเนินการจัดกิจกรรม/
จัดประชุม อบรม
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ 
ให้ผู้สูงอายุท่ีมีภูมิล าเนา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 300,970.87 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

1. ผู้สูงอายุได้มีความรู้
เร่ืองการดูแลและคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ
2. เกิดแกนน าผู้สูงอายุ
ท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเอง
3. เกิดการขับเคล่ือนผลการ
ด าเนินงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ.2546

กองสวัสดิการ
สังคม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคมในจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทางสังคม
ในจังหวัดเชียงราย 
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ทุกภาคฝ่ายในการให้
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนในจังหวัดเชียงราย

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบความเดือดร้อน
ทางสังคม 
จาก 18 อ าเภอ
ในจังหวัดเชียงราย 
ผ่านศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

 -  -  -  - 100,000 ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบ
ความเดือดร้อน
ทางสังคมได้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ
ครอบครัวละ 
1 คร้ัง ต่อ
ปีงบประมาณ

1. ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
2. ทุกภาคฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อนในจังหวัดเชียงราย

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.)
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.)
3. เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในพ้ืนท่ีได้รับการช่วยเหลือเบ้ืองต้น
เข้าถึงบริการของรัฐอย่างท่ัวถึง
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วน

จ านวน 1,035 คน 
(อ าเภอละ 1 รุ่น 
รวม 9 รุ่น)
1. ประชาชน อาสาสมัคร
จ านวน 450 คน 
(อ าเภอละ 50 คน)
2. อพม.
จ านวน 450 คน 
(อ าเภอละ 50 คน)
3. คณะผู้จัดอบรม/
คณะกรรมการชมรม
อพม./วิทยากร/
ผู้สังเกตการณ์
จ านวน 15 คน/รุ่น

 -  -  -  - 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. ท าให้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย (อพม.) เพ่ิมมากข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
ภารกิจในการพัฒนาสังคม
และการจัดสวัสดิการสังคม ทักษะ
การให้ค าปรึกษา การประเมิน
การให้ความช่วยเหลือ การประสาน
ส่งต่อการช่วยเหลือและเครือข่าย
การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์
3. ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในพ้ืนท่ีชุมชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
สังคม ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม
ท่ีเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามแนวคิดของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก
และความตระหนักในการต่อต้าน
ทุจริต

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 6 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 11,300,970.87  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator Set) ส าหรับอาคาร
ส านักงาน อบจ.เชียงราย

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง
สามารถรองรับระบบไฟฟ้าหลัก
ในกรณีท่ีเกิดความไม่เสถียร 
กรณีไฟฟ้าดับ

ขนาด 1,000 KVA
จ านวน 1 ระบบ 
และอุปกรณ์ประกอบ
พร้อมโรงคลุม

 -  -  -  - 7,000,000 จ านวน 1 ระบบ
ท่ีได้รับการติดต้ัง

มีระบบไฟฟ้าส ารอง
สามารถรองรับระบบ
ไฟฟ้าหลัก ในกรณีท่ีเกิด
ความไม่เสถียร กรณีไฟฟ้าดับ

ส านักช่าง

2 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน สายทาง ชร .ถ.1-0097 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.เทอดไทย
- ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือให้ประชาชนมีแสงสว่าง
บนท้องถนนในการสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน
2.เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์
ได้อย่างไม่จ ากัดและเป็นพลังงาน
สะอาดไม่มีมลภาวะ

โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6.00 ม. แบบเสา
ก่ิงเด่ียว (SA30W6-X1) 
และพุกเหล็กความยาว 
1.50 ม. จ านวน 21 ชุด
ชุดละ 70,000 บาท

- - - - 1,470,000 จ านวนโคมไฟถนน
ท่ีได้รับการติดต้ัง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

1.ประชาชนมีแสงสว่าง
บนท้องถนนในการสัญจร
ไปมาในเวลากลางคืน
2.สามารถผลิตไฟฟ้า
จากดวงอาทิตย์ได้อย่าง
ไม่จ ากัดและเป็นพลังงาน
สะอาดไม่มีมลภาวะ

ส านักช่าง

3 ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุด
เดียวกัน สายทาง ชร .ถ.1-0097 
เช่ือมระหว่าง ม.2,5 ต.แม่สลองใน
- ม.12 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือให้ประชาชนมีแสงสว่าง
บนท้องถนนในการสัญจรไปมา
ในเวลากลางคืน
2.เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์
ได้อย่างไม่จ ากัดและเป็นพลังงาน
สะอาดไม่มีมลภาวะ

โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ 
เสาสูง 6.00 ม. แบบเสา
ก่ิงเด่ียว (SA30W6-X1) 
และพุกเหล็กความยาว 
1.50 ม. จ านวน 14 ชุด
ชุดละ 70,000 บาท

- - - - 980,000 จ านวนโคมไฟถนน
ท่ีได้รับการติดต้ัง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

1.ประชาชนมีแสงสว่าง
บนท้องถนนในการสัญจร
ไปมาในเวลากลางคืน
2.สามารถผลิตไฟฟ้า
จากดวงอาทิตย์ได้อย่าง
ไม่จ ากัดและเป็นพลังงาน
สะอาดไม่มีมลภาวะ

ส านักช่าง

รวม 3 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 9,450,000  -  -

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
กลุ่มพัฒนาสตรี
เงินอุดหนุน คณะกรรมกำรพัฒนำ
สตรีอ ำเภอแม่ลำว

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและ
กลุ่มพัฒนาสตรีมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีดีโดยการเล่นกีฬา 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ทัศนคติ 
วิถีชีวิตและ การพัฒนาสังคม
ร่วมกัน สร้างความรักสามัคคี
และความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึน
ในเครือข่ายกลุ่มพัฒนาสตรี 
และกลุ่มพลังมวลชนในอ าเภอ

จัดงาน จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนและกลุ่มพัฒนา
สตรีได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้าน และได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
ออกก าลังกายและการมี
สุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
การได้แสดงความสามารถ
ของกลุ่มพัฒนาสตรีให้เป็น
ท่ียอมรับและเช่ือมความ
สามัคคีของกลุ่มพลังมวลชน
ในพ้ืนท่ี

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (To be Number One)
จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2565
เงินอุดหนุน ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงรำย

เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ 
เพ่ือขยายเครือข่ายการท างาน 
เผยแพร่องค์ความรู้ ทัศนคติ
ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เข้าร่วมงานมหกรรม
รวมพลสมาชิกทูบีนัม
เบอร์วันระดับประเทศ 
จ านวน 1 คร้ัง

 -  -  -  - 450,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ตัวแทนเยาวชนของ
สมาชิกทูบีนับเบอร์วัน 
จังหวัดเชียงรายได้แสดง
ความสามารถ เสนอผลงาน
ร่วมกิจกรรมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกับเครือข่ายและองค์กร
อ่ืนๆ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

3 ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และเสริมสร้างความเป็นผู้น า
รักสถาบันพิทักษ์ชุมชน
เงินอุดหนุน มณฑลทหำรบกท่ี 37

เพ่ือให้ประชาชนและกลุ่มผู้น า
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ในการปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี 
เกิดทักษะในการใช้อาวุธ 
การป้องกันตัว การรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น และเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการข่าว
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด การแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

จัดฝึกอบรม จ านวน 6 รุ่น  -  -  -  - 442,800 จ านวนคร้ัง
ท่ีอุดหนุน

ประชาชนและกลุ่มผู้น าชุมชน
ได้รับความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ี 
เกิดทักษะในการใช้อาวุธ 
การป้องกันตัว การ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ
เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการข่าว การป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 ส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็ก
และเยาวชน ในการแก้ไขปัญหา
สังคมภายในครอบครัว

1. เพ่ือให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
ทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน 
ในด้านของการแก้ไขปัญหาสังคม
โดยอาศัยพ้ืนฐานของสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและ
ครอบครัว สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือให้คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม
3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สามารถมีอนาคตท่ีดีเป็นพลัง
ของชาติรุ่นต่อไปท่ีจะเข้าไป
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ิน
จังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้า 
เป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยก าหนด
ทิศทางการพัฒนาอนาคต
ของจังหวัดเชียงรายให้ดีย่ิงข้ึน
อย่างมีเสถียรภาพ
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 
เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมทักษะชีวิต
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
และครอบครัว จ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 1,000,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/คร้ัง

กองสวัสดิการ
สังคม

1. เด็กและเยาวชนมีความรู้
ในด้านทักษะชีวิตการแก้ไข
ปัญหาสังคมโดยอาศัย
พ้ืนฐานของสัมพันธภาพ
ในครอบครัว
2. เด็กและเยาวชนและ
ครอบครัว สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับ
น าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีเหมาะสม
3. เด็กและเยาวชน มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีอนาคต
ท่ีดี เป็นพลังของชาติรุ่น
ต่อไปท่ีจะเข้าไปมีบทบาท
ในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของจังหวัดเชียงราย
ให้เจริญก้าวหน้า เป็นก าลัง
ส าคัญท่ีจะช่วยก าหนด
ทิศทางการพัฒนาอนาคต
ของจังหวัดเชียงรายให้ดี
ย่ิงข้ึนอย่างมีเสถียรภาพ
4. เด็กและเยาวชนเกิด
จิตส านึกและความตระหนัก
ให้มีจิตสาธารณะ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. เพ่ืออบรมและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา
ยาเสพติดและแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย
2. เพ่ือร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ 
ในการดูแลจัดระเบียบหมู่บ้าน 
ชุมชน สังคม ให้มีความสงบสุข

กลุ่มอาสาสมัครคุม
ประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวง
ยุติธรรมและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 จ านวน 150 คน

 -  -  -  - 240,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
ปัญหายาเสพติด
และแนวทาง
ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม 
จังหวัดเชียงราย 
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรม 
จังหวัดเชียงรายมีความรู้
ความเข้าใจต่อปัญหา
ยาเสพติดและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. มีการสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย

กองสาธารณสุข

รวม 5 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 2,432,800  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม
และกลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอเวียงแก่น
ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริม
หัตถกรรมงานฝีมือต่างๆ 
ของประชาชนตลอดจน
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถ
ในงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 16.00 ม. สูง 4.00 ม.

- - - - 1,050,000 จ านวนศูนย์
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

มีอาคารศูนย์ส่งเสริม
งานหัตถกรรมและ
กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลปอ
และเกิดการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ส านักช่าง
ประสานแผน

รวม 1 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 1,050,000  -  -

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 รวบรวม และขนย้ายขยะ
อันตราย
"ท้องถ่ินเชียงราย 
สร้างสรรค์ ร่วมกันก าจัด
ขยะอันตราย"

1. เพ่ือรวบรวมขยะอันตราย 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายตาม
"โครงการหมู่บ้านชุมชนสดใส 
ประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะ
อันตราย"
2. เพ่ือน าขยะอันตรายท่ีรวบรวม
ได้ไปก าจัดอย่างถูกวิธี
3. เพ่ือส่งเสริมการท างาน
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกประเภทในจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 143 แห่ง
2. รวบรวมขยะอันตราย 
ได้มากกว่า 50,000 กิโลกรัม/ 
คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 750,000 1. จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วม
2. ปริมาณขยะอันตราย
ท่ีรวบรวมได้

1. รวบรวมขยะอันตราย 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายตาม
"โครงการหมู่บ้านชุมชน
สดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัย
จากขยะอันตราย" 
ไปก าจัดอย่างถูกวิธี
2. ขยะอันตรายท่ีรวบรวม
มีการก าจัดอย่างถูกวิธี
3. มีการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือร่วมจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกัน

กองสาธารณสุข

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 อบรมอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก

1. เพือให้เครือข่ายเยาวชน 
กลุ่มจ าหน่ายสินค้าและ
นักท่องเท่ียว มีความตระหนัก 
มีความรู้เร่ืองปัญหาขยะมูลฝอย 
และการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่
ต้นทาง กลางทางและปลายทาง
2. เพ่ือให้ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดงานมหกรรม
ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 
(Chiangrai ASEAN Flower 
Festival 2021) มีปริมาณลดลง 
จากปี 2020
3. เพ่ือให้ได้ขยะท่ีคัดแยก
ได้จากงานฯ ในปริมาณท่ีเพียงพอ
และมีคุณภาพสามารถน าไป
ใช้ประโยชน์ได้

 -  -  -  - 508,000 1. เครือข่ายเยาวชน กลุ่มจ าหน่าย
สินค้าและนักท่องเท่ียว 
มีความตระหนัก มีความรู้
เร่ืองปัญหาขยะมูลฝอย 
และการจัดการขยะมูลฝอย 
ต้ังแต่ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง
2. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 2021 
(Chiangrai ASEAN Flower 
Festival 2021)
มีปริมาณลดลง จากปี 2020
3.ขยะท่ีคัดแยกได้จากงานฯ 
ในปริมาณท่ีเพียงพอและ
มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้

กองสาธารณสุข1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน 
ผู้จ าหน่ายสินค้า ท่ีจ าหน่าย
สินค้าในงานฯ ทุกราย 
มีความรู้ ความตระหนัก
และสามารถคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง
2. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
จากการจัดงานมหกรรมไม้
ดอกอาเซียนเชียงราย 2021
(Chiangrai ASEAN 
Flower Festival
2021) มีปริมาณลดลง 
จากปี 2020
3. ขยะประเภทอ่ืนๆ
มีการคัดแยกแล้วสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
 - ขยะประเภท เศษอาหาร
น าไปก าจัดอย่างน้อย 
200 กิโลกรัม/วัน
 - ขยะประเภท ขยะอันตราย
มีการเก็บรวบรวมไว้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือรอการก าจัด 
อย่างน้อย 50 กิโลกรัม
 - ขยะประเภท รีไซเคิล 
มีการเก็บรวบรวม 
อย่างน้อย 100 กิโลกรัม/วัน

1. เยาวชน จ านวน 50 คน
2. ผู้จ าหน่ายสินค้าในงานฯ 
จ านวน 200 คน
3. นักท่องเท่ียวท่ีเข้าชมงาน
4. ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจาก
การจัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 2021 
(Chiangrai ASEAN Flower 
Festival 2021) มีปริมาณลดลง
จากปี 2020 ร้อยละ 30 
5. ขยะท่ีคัดแยกได้จากงานฯ 
ประเภทเผาไหม้ได้ มีปริมาณ
เพียงพอ และคุณภาพ 
ท่ีสามารถน าไปใช้ผลิตเช้ือเพลิง
จากขยะได้
6. ขยะประเภท อ่ืนๆ 
มีการคัดแยกแล้วสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 อบรมเครือข่าย
การจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
(Refuse Derived Fuel : 
RDF)

1. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในจังหวัดเชียงราย
2. เพ่ือลดปริมาณขยะ ประเภท
ท่ีเผาไหม้ได้ ออกจากระบบ
การก าจัดขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย
3. เพ่ือลดปริมาณขยะ ประเภท
ท่ีเผาไหม้ได้ ออกจากระบบ
การก าจัดขยะขององค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าขยะประเภท
วัสดุท่ีเผาไหม้ได้ (ขยะเช้ือเพลิง)
5. เพ่ือใช้ประโยชน์เคร่ืองผลิตขยะ
เช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel
 : RDF) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
6. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการขยะปลายทาง
ประเภทท่ีเผาไหม้ได้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 150 แห่ง
2. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเขียงราย 
จ านวน 150 แห่ง
3. มีการผลิตขยะเช้ือเพลิง
อย่างน้อยอาทิตย์ 2 คร้ังๆ ละ 
2,000 กิโลกรัม
4. ขยะเช้ือเพลิงท่ีผลิตได้ 
สามารถจ าหน่ายได้ 
(ราคาตามท้องตลาด)
5. มีกลุ่ม/องค์กร เข้ามาเรียนรู้
เร่ืองการจัดการขยะ 
และพลังงานทางเลือก 
อย่างน้อย 20 คร้ัง/ปี
6. มีนวัตกรรมใหม่ ท่ีเกิดจาก
น าผลิตจากเคร่ืองผลิตขยะ
เช้ือเพลิง (Refuse Derived 
Fuel : RDF) ไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม/ปี

 -  -  -  - 99,500 1. จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงรายท่ีเข้าร่วมโครงการ
2. จ านวนองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกขน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ท่ีเข้าร่วมโครงการ
3. จ านวนคร้ังท่ีมีการผลิต
ขยะเช้ือเพลิง

กองสาธารณสุข1. เกิดร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ปลายทางในจังหวัดเชียงราย
2. ขยะประเภทท่ีเผาไหม้ได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายได้ถูกแยก
ออกจากระบบการก าจัดขยะ
3. ขยะประเภทท่ีเผาไหม้ได้
ขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายได้ถูกแยก
ออกจากระบบการก าจัดขยะ
4. ขยะประเภทวัสดุท่ีเผาไหม้ได้ 
(ขยะเช้ือเพลิง) มีมูลค่ามากข้ึน
5. เคร่ืองผลิตขยะเช้ือเพลิง 
(Refuse Derived Fuel : RDF) 
มีการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
6. ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
ครบวงจร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะปลายทาง 
ประเภทท่ีเผาไหม้ได้

68     



69     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 อบรมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเครือข่ายศูนย์การ
เรียนรู้ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
จังหวัดเชียงราย

1. สมาชิกศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ท่ีมีอยู่เดิม
จ านวน 18 แห่งๆ ละ 10 คน 
รวมจ านวนท้ังส้ิน 180 คน
2. สมาชิกศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการทรัพยาก
รธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ท่ีจัดต้ังใหม่ 
จ านวน 18 แห่งๆ ละ 10 คน 
รวมจ านวนท้ังส้ิน 180 คน

 -  -  -  - 108,000 ร้อยละ 80 ของสมาชิก
ศูนย์เรียนรู้ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจัดต้ังใหม่
ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ

กองสาธารณสุข1. เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
2. เพ่ือร่วมสร้าง และพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภาคเครือข่ายอ่ืนๆ 
ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืนจังหวัดเชียงราย
3. เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนท่ีน้ันๆ และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง
4. เพ่ือส่งเสริม การคิดค้น 
สร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรม ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ท่ีเหมาะสมตามบริบท ของพ้ืนท่ี
น้ันๆ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

1. กิจกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้รับการสืบ
สานรักษา ต่อยอด
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเครือข่ายอ่ืนๆ ได้รับพัฒนา
ศักยภาพ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
3. ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี
น้ันๆ และพ้ืนท่ีใกล้เคียง
4. มีการส่งเสริม การคิดค้น 
สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
 ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืนท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนท่ีน้ันๆ 
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 โรงเรียนปลอดฝุ่น 1. เพ่ือให้มี "โรงเรียนปลอดฝุ่น"
ต้นแบบในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
2. เพ่ือให้โรงเรียนปลอดฝุ่น
ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เร่ืองกระบวนการจัดองค์ความรู้
เก่ียวกับพิษภัย การบริหารจัดการ
และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือเก่ียวกับ
การจัดการปัญหาฝุ่นละออง

 -  -  -  - 200,000 จ านวนโรงเรียน
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

1. พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
มี "โรงเรียนปลอดฝุ่น" ต้นแบบ
2. โรงเรียนปลอดฝุ่นต้นแบบ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ เร่ือง
กระบวนการจัดองค์ความรู้
เก่ียวกับพิษภัย การบริหารจัดการ
และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือเก่ียวกับ
การจัดการปัญหาฝุ่นละออง

กองสาธารณสุข

รวม 5 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 1,665,500  -  -

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จ านวน 2 คน
2. โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 18 แห่ง ๆ ละ 
2 คน รวม 36 คน
3. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 จ านวน 20 แห่ง ๆ ละ 
2 คน รวม 40 คน
4. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 จ านวน 20 แห่ง ๆ ละ 
2 คน รวม 40 คน
5. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 จ านวน 20 แห่ง ๆ ละ 
2 คน รวม 40 คน
6. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 จ านวน 20 แห่ง ๆ ละ 
2 คน รวม 40 คน
7. โรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
จ านวน 18 แห่ง ๆ ละ 2 คน 
รวม 36 คน
8. โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จ านวน 18 แห่ง ๆ 
ละ 2 คน รวม 36 คน
รวมท้ังส้ินโรงเรียน 
จ านวน 135 แห่ง/270 คน

70     



71     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หนองน้ าวังซาง ม.3 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 28.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
28.00 ม. ยาว 130.00 ม. 
ลึก 5.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 7,875.00 ลบ.ม. 
พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,305.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,180.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 3.2 การเกษตร
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ขุดลอกหนองป่าสักและ
ล าเหมืองส่งน้ า ม.6 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .10 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่างช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
4.00 ม. ยาว 940.00 ม. ลึก 0.80 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ยาว 940.00 ม. ลึก 2.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,200.00 ลบ.ม. 
ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
16.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 2.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,200.00 ลบ.ม.
ช่วงท่ี 3 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
22.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
25.00 ม. ยาว 80.00 ม. ลึก 2.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,600.00 ลบ.ม.
ช่วงท่ี 4 สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ยาว 100.00 ม. ลึก 1.20 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดท้ังหมด
ไม่น้อยกว่า 12,400.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์
ม.3 เขตเทศบาลนครเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .1 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 12.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,010.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
940.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

4 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
หนองแสะ ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .8 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-2-40 ไร่ 
(5,760.00 ตร.ม.) ลึก 1.75 ม.  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,300.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

5 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
อ่างเก็บน้ าห้วยงูเหลือม ม .10
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.29 ต. ห้วยสัก 
อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,500.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
600.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 10,100.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

6 ขุดลอกคลองแม่สะก๋ึน 
ช่วงระหว่าง ม.10 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย - ม.1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 19.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม. ลึก 3.40 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
19.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 4.30 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
อ่างเก็บน้ าดอยพระบาท 
ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 50.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. ลึก 3.50 ม.  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,100.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,690.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,790.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

8 ขุดลอกหนองน้ าหลง ม .15 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.12 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 8-3-50 ไร่
(14,200.00 ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
8-3-50 ไร่ (14,200.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.30 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

9 ขุดลอกล าห้วยร่องขุ่น 
ช่วงระหว่าง ม.5 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ยาว 2,000.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

10 ขุดลอกหนองป่าไคร้ ม .14 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 8-3-00 ไร่
(14,000.00 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
8-3-00 ไร่ (14,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

74     



75     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

11 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
อ่างเก็บน้ าห้วยฮ้อม ม .10 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.5 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 4-0-00 ไร่
(6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,900.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 900.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดท้ังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง
ประสานแผน

12 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
หนองน้ าสาธารณะ
แม่ลาวหลง ม.2 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ ม .5 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 4-0-00 ไร่
(6,400.00 ตร.ม.) ลึก 1.60 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ
1 บ่อ ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดท้ังหมด
ไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง
ประสานแผน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอพำน
13 ขุดลอกหนองป่าสัก ม .7 

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

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 20.00 ม.
ยาว 800.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ยาว 800.00 ม.
ลึก 3.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

14 ขุดลอกล าห้วยป่าสัก 
ช่วงระหว่าง ม.8 ต.ทานตะวัน
อ.พาน จ.เชียงราย - ม.5 
ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 10.00 ม.
ยาว 2,200.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ยาว 2,200.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

อ ำเภอแม่จัน
15 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หนองสาธารณประโยชน์ 
ม.6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 1-2-25 ไร่ 
(2,500.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,000.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,630.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,630.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

76     



77     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

16 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
หนองสาธารณประโยชน์ 
ม.10 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 2-1-30 ไร่ 
(3,720.00 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

17 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าพนัง 
ม.3 ต.สันทราย อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-1-75 ไร่ 
(5,500.00 ตร.ม.) ลึก - ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-1-75 ไร่ 
(5,500.00 ตร.ม.) ลึก 2.10 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,500.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

 -  -  -  - 500,000 จ านวนอ่างเก็บน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

18 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
ม.12 ต.แม่ค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ า
และการพังทลายของตล่ิงล าน้ า

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.

- - - - 1,000,000 จ านวนเข่ือน
ท่ีได้ก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

สามารถป้องกัน
การกัดเซาะของน้ าและ
การพังทลายของตล่ิงล าน้ า

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอแม่สรวย
19 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

อ่างเก็บน้ าห้วยบง ม .4 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.5 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 35.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,120.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
420.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,540.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

20 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าแดด - 
ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนนเสียหาย
จากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้ า
เป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.30 ม. ยาว 250.00 ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2.ประชาชนใช้เส้นทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกน้ าไม่ท่วมขัง

ส านักช่าง

อ ำเภอเชียงของ
21 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หนองอ้อ ม.4 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .6 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 25.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,395.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
875.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,270.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอเชียงแสน
22 ขุดลอกล าห้วยเก๋ียง 

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

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 2,620.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ยาว 2,620.00 ม. 
ลึก 2.30 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

23 ขุดลอกร่องแหย่งตอนบน 
ช่วงระหว่าง ม.9 ต.โยนก 
อ.เชียงแสน - ม.8 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 13.50 ม.
ยาว 1,025.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
13.50 ม. ยาว 1,025.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

78     



79     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

24 ขุดลอกล าห้วยร่องขุ่น 
ช่วงระหว่าง ม.10 ต.แม่เงิน -
ม.2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 12.00 ม.
ยาว 1,410.00 ม. ลึก 2.50 ม.  
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
12.00 ม. ยาว 1,410.00 ม. 
ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

25 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงระหว่าง ม .3 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - 
ม.2 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือส่งน้ าช่วยเหลือราษฎร
ให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคได้
ตลอดท้ังปี

ขนาดกว้าง 1.00 ม. 
ความยาวรวม 620.00 ม.
ลึก 1.00 ม.

- - - - 2,000,000 จ านวนคลอง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

สามารถส่งน้ าช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคได้
ตลอดท้ังปี

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอเทิง
26 ขุดลอกร่องสว่าน 

ช่วงระหว่าง ม.1 ต.ง้ิว 
อ.เทิง - ม.2 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 12.00 ม.
ยาว 1,580.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
12.00 ม. ยาว 1,580.00 ม. 
ลึก 4.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,140.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

27 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
อ่างเก็บน้ าทุ่งโห้ง ม .5 
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 67.00 ม. 
ยาว 67.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,530.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,330.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

28 ขุดลอกล าน้ าหงาว 
ช่วงระหว่าง ม.3 ต.หงาว - 
ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีรวมโดยเฉล่ีย 
5-0-00 ไร่ (8,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ี
รวมโดยเฉล่ีย 5-0-00 ไร่ 
(8,000.00 ตร.ม.) ลึก 3.40 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
19,500.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

- - - - 1,000,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

29 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.22 ต.ตับเต่า 
อ.เทิง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .14 
ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ขนาดสันฝายกว้าง 15.00 ม. 
สูง 2.00 ม.

- - - - 800,000 จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

30 ขุดลอกร่องคัวะ ช่วงระหว่าง
ม.5 ต.สันทรายงาม อ.เทิง - 
ม.8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ยาว 580.00 ม.
ลึก 2.00 ม. ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 20.00 ม.
ยาว 580.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,060.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอเวียงแก่น
31 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

อ่างเก็บน้ าห้วยหลู้ ม .1 
ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .4 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 45.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. ลึก 2.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,930.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
420.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,350.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

80     



81     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

32 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
อ่างเก็บน้ าห้วยลึก ม .4 
ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .5 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 35.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. ลึก 4.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,730.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
640.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,370.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

33 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.3 ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .3 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้
ในการเกษตรและชะลอน้ า

ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม.
สูง 1.50 ม.

- - - - 500,000 จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง 
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอป่ำแดด
34 ขุดลอกหนองช้างน้อย ม .1 

ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.2 ต. โรงช้าง อ. ป่าแดด  
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-0-00 ไร่
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ (4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

35 ขุดลอกหน้าฝายบ้านวังอวน 
ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.9 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-0-00 ไร่
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
3-0-00 ไร่ (4,800.00 ตร.ม.) 
ลึก 4.00 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

36 ขุดลอกล าเหมืองร่องมีด 
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ป่าแดด - 
ม.3 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิม
โดยเฉล่ียกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,250.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 8.00 ม.
ยาว 3,250.00 ม. ลึก 2.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

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

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิม
พ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 1.50 ม.
ขุดลอกใหม่
ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-0-00 ไร่ 
(4,800.00 ตร.ม.) ลึก 3.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
9,600.00 ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอดอยหลวง
38 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หนองจอแฮ้ง ม.10 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 60.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. ลึก 3.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,305.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
510.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,815.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

82     



83     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

39 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
หนองทราย ม.8 ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.6 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 60.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. ลึก 2.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
8,800.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
850.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,650.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

อ ำเภอเวียงชัย
40 ขุดลอกล าเหมืองร่องตาแมว

ช่วงระหว่าง ม.5 ต.เวียงเหนือ
- ม.9 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 11.50 ม.
ยาว 1,245.00 ม. ลึก 1.10 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
11.50 ม. ยาว 1,245.00 ม. 
ลึก 2.10 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

41 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 
หนองบวกแฮด ม.1 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .5 
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 55.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,070.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
640.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,710.00 ลบ.ม.

 -  -  -  - 500,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
42 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.7 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .15 
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- - - - 500,000 จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

43 ขุดลอกร่องโป่ง ช่วงระหว่าง 
ม.15 ต.ทุ่งก่อ - ม.4 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิม
โดยเฉล่ียกว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 23.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. ลึก 4.00 ม.  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
ประสานแผน

อ ำเภอขุนตำล
44 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด 

หนองบัว ม.1 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .9 
ต.แม่ต  า อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดโดยเฉล่ียกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 
1 บ่อ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,145.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังหมดไม่น้อยกว่า 9,345.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

45 ขุดลอกหนองแสะ ม .1,2 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .9 
ต.แม่ต  า อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 9-1-40 ไร่ 
(14,960.00 ตร.ม.) ลึก 0.80 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
9-1-40 ไร่ (14,960.00 ตร.ม.) 
ลึก 1.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,900.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

อ ำเภอพญำเม็งรำย
46 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.11 ต.แม่ต  า 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .18 
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- - - - 500,000 จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง

47 ขุดลอกล าห้วยฮ้อม 
ช่วงระหว่าง ม.1 ต.แม่เปา - 
ม.10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 9.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
10.00 ม. ยาว 1,100.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00 ลบ.ม.

- - - - 500,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง

48 ศึกษาการบริหารจัดการน้ า
อ าเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย

1.เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการน้ า
ของอ าเภอดอยหลวง
2.เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
สะอาดส าหรับการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร

การศึกษาการบริหารจัดการน้ า
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
จ านวน 1 เล่ม

- - - - 500,000 จ านวน 1 เล่ม
ท่ีได้ศึกษาการ
บริหารจัดการน้ า
อ าเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย

1.ได้ทราบถึงปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าของอ าเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
2.ประชาชนมีแหล่งน้ า
สะอาดส าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

ส านักช่าง

รวม 48 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 26,800,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการเลือกต้ังท้องถ่ิน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เข้าใจแก่ชุมชนและครอบครัวได้

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 4 คร้ัง

 -  -  -  - 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การเลือกต้ังท้องถ่ิน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
และครอบครัวได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด อบจ.

2 อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
องค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือการใช้งานระบบปฏิบัติการ
ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชนผู้สนใจ
มีความรู้เก่ียวกับการใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือประยุกต์ใช้แผนท่ีน้ า
ระดับจังหวัด และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานด้านแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี
ของตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือใช้วางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง  -  -  -  - 620,000 จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรม บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชน
ผู้สนใจ มีความรู้เก่ียวกับ
การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้
แผนท่ีน้ าระดับจังหวัด และ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีของตนเอง
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้วางแผน
การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างเป็นระบบมากข้ึน

ส านักปลัด อบจ.

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นท่ีประจักษ์ของบุคลากร

1.เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
จัดฝึกอบรมให้แก่
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหา
รส่วนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 150 คน 
2.เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

- - - - 100,000 1.จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
"มาก"

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และกฎหมายการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย
และระเบียบว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของตน
และปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ
3.ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร
ขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ

กองการเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1.เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรยึดม่ัน
ในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีเป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ีประจักษ์
ของบุคลากร

1.เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร
ข้าราชการ จ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 200 คน และ
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรท่ีเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการ 
ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นท่ีประจักษ์
ของบุคลากร 
จ านวน 2 กิจกรรม
2.เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

- - - - 100,000 1.จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
ฝึกอบรม
2.ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
"มาก"

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การส่งเสริมและอบรม
ให้บุคลากร อบจ.เชียงราย 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านวินัยคุณธรรมและจรรยา
ราชการท่ีบัญญัติไว้ใน
ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
และประกาศหลักเกณฑ์
เห็นความส าคัญและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างาน
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในองค์กรเป็นท่ีประจักษ์

กองการเจ้าหน้าท่ี
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน

1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน
2.เพ่ือเป็นการสร้างช่องทาง
การรับรู้และช่องทางการ
ประสานงานตลอดจนเป็นเวที
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
3.เพ่ือด าเนินการจัดประชุม 
หารือ และรับฟังปัญหา
ความต้องการของประชาชน

จัดงานเวที อบจ.สัญจร 
จ านวน 18 คร้ัง 
- โดยมีประชาชนในพ้ืนท่ี
18 อ าเภอๆ ละ 200 คน
โดยคัดเลือกจาก
ทุกภาคส่วน เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กร
ทางสังคม รัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มจัดต้ังต่าง ๆ

 -  -  -  - 616,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
ตามโครงการฯ

1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างองค์
ความรู้ในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถ่ิน ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม
2.ประชาชนมีช่องทางและ
สามารถเข้าถึงการรับรู้และ
การพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย
3.ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้เสนอปัญหา ความต้องการ 
และการแก้ไข

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

6 อบรมให้ความรู้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
( e-Plan - eMENSCR )

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการติดตามและประเมินผล 
การบันทึกข้อมูลในระบบ
การจัดการระบบสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
( e-Plan - eMENSCR ) 
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง
 - บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนา อบจ.เชียงราย
จ านวน 120 คน 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

 -  -  -  - 75,000 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการติดตามและ
ประเมินผลฯ 
และการเช่ือมโยง
ระบบสารสนเทศ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
(e-Plan-eMENSCR)
และมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการติดตาม
และประเมินผล การบันทึก
ข้อมูลในระบบการจัดการ
ระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
( e-Plan - eMENSCR ) 
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

7 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ.2540 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ,พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระทรวง
การคลังฯ ,การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใรองค์กร 
และบทบาทหน้าท่ีประชาคม
ในการเข้าเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างฯ

จ านวน 1 รุ่น/ปี 
จ านวน 200 คน

 -  -  -  - 100,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี
ประชาคมและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ พ .ร.บ.อบจ.
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ,ระเบียบกระ
ทรวงการคลังฯ ,การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร และบทบาทหน้าท่ี
ประชาคมในการเข้าเป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างฯ

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

รวม 7 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 1,811,000  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงอาคารของกองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

1. เพ่ือปรับปรุงอาคารกองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร
2. เพ่ือรองรับบุคลากร ผู้บริหาร
และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ของกองป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้มีความสะดวก
สบาย สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยงานปรับปรุง
และก่อสร้างอาคาร 
ขนาด 8.00 x 24.00 ม. 
จ านวน 2 ช้ัน ประกอบด้วย
ห้องท างานเจ้าหน้าท่ี 
ห้องท างานผู้บริหาร
กองป้องกันฯ ห้องน้ า 
ห้องเก็บของ และอ่ืนๆ

 -  -  -  - 4,500,000 จ านวน 1 แห่ง
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงอาคาร
กองป้องกันฯ

สามารถรองรับบุคลากร 
ผู้บริหาร และประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการของ
กองป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ให้มีความสะดวก
สบาย สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักช่าง

2 ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ช้ัน 5)

1. เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (ช้ัน 5)
2. เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยงานปรับปรุง
อาคารส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(ช้ัน 5) เพ่ือเป็นห้องท างาน 
ห้องบริการประชาชน 
และรองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยปรับปรุง พ้ืน ผนัง 
เพดานและก่อสร้างต่อเติม

 -  -  -  - 3,000,000 จ านวน 1 แห่ง
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (ช้ัน 5)

สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักช่าง

รวม 2 โครงกำร  -  -  -  -  -  - 7,500,000  -  -

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



   

 

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

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564  

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



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 -  - -  - -  - -  - 65 855,030,900 65 855,030,900

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - - - 65 855,030,900 65 855,030,900
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - - - - - - - 5 67,280,000 5 67,280,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - - - 5 67,280,000 5 67,280,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - -  - -  - -  - 1 43,000,000 1 43,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 - - - - - - - - 1 43,000,000 1 43,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - -  - -  - -  - 1 22,000,000 1 22,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 - - - - - - - - 1 22,000,000 1 22,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - -  - -  - -  - 13 120,096,100 13 120,096,100

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - - - - - 13 120,096,100 13 120,096,100

รวม 5 ปี

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 01

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

รวม 5 ปี

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป -  - - - - - - - 1 75,000,000 1 75,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 - - - - - - - - 1 75,000,000 1 75,000,000
รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 86 1,182,407,000 86 1,182,407,000



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตสาย 1151 (ทางหลวงชนบท
ถ่ายโอน) จากบ้าน ม.5 - ม.13 
ต.บ้านดู่ เช่ือมต่อ ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 4,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

 -  -  -  - 20,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.บ้านดู่)

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านดอยทอง ม .17 
ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านร่องเบ้อ
ม.29 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. 
ยาวเฉล่ีย 4,300.00 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 
28,800.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 14,519,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ดอยลาน)

3 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านใหม่กือนา
ต.ริมกก เช่ือม ม.11 บ้านดาวดึงส์ 
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 6,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ริมกก)

4 ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเช่ือมระหว่าง ม .7 บ้านป่าหัด
ต.ท่าสาย ผ่าน ม.8 บ้านห้วยบง 
ต.ท่าสาย ถึง ม.18 บ้านป่าตึงงาม 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. 
ความยาว 5,000.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
30,000.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 13,660,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ท่าสาย)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 
บ้านดาวดึงส์ ต.นางแล เช่ือม ม.7
บ้านใหม่กืออนา ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,000.00 ตร.ม

 -  -  -  - 6,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.นางแล)

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้านหย่อม บ้านแก่งหลวงนอก -
บ้านกกน้อย - บ้านจะคือ - 
บ้านแม่สลัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 23,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
138,000.00  ตร.ม.

 -  -  -  - 96,727,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ห้วยชมภู)

7 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
บ้านห้วยทรายขาว ม .7 ต.ท่าสุด 
ถึงบ้านเวียงกลาง ม .11 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,300.00 ม. 
หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,800.00 ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง

 -  -  -  - 7,842,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ท่าสุด)

8 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า
ต้ังแต่สามแยกฝ่ังหม่ิน เขตเทศบาล
นครเชียงราย ถึงหน้า ส านักงานขนส่ง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือยกระดับมาตรฐานเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐานไปยัง
ศูนย์ราชการของจังหวัดเชียงราย

ด าเนินการปรับปรุง
ถนนฝ่ังหม่ิน ต้ังแต่
แยกถนนเอเซีย 1 
ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงหน้าส านักงานขนส่ง
จ.เชียงราย 
ระยะทางรวม 2.86 กม.

 -  -  -  - 26,600,000 จ านวนระยะทาง
ของถนนและท่อ
ระบายท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 1 สายทาง

สามารถยกระดับมาตรฐาน
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐานไปยังศูนย์ราชการ
ของจังหวัดเชียงราย

ส านักช่าง
(เทศบาล

นครเชียงราย)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

9 เสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
โดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายทาง ชร .ถ.1-0048 
อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย แยกทาง
หลวงหมายเลข 1 - บ้านหัวฝาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 4,787.00 ม.

 -  -  -  - 12,558,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การเสริมผิว
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สันทราย)

10 ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก 
พร้อมตีเส้นจราจร ถนนสายทางแยก
ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านหัวฝาย 
(กม.2+400 ถึง กม.2+775) 
บ้านป่าตึง ม.4 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,375.00 ม.

 -  -  -  - 5,700,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

 ส านักช่าง
(ทต.สันทราย)

11 ปรับปรุงผิวถนน Overlay 
(ASPHALT CONCRETE 
WEARING COURSE) เช่ือมระหว่าง
บ้านเมืองรวง ม.5 ไปบ้านแม่สาด 
ม.4 ถึงบ้านฝ่ังหม่ิน ม.7 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 5,590.00 ม.

 -  -  -  - 8,095,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.แม่กรณ์)

12 ก่อสร้างถนน คสล. สายพนังก้ันน้ า
จาก ม.4 บ้านเมืองงิมถึง ม. 1 
บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ เช่ือมทางไป
บ้านกองยาว ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดความกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,930.00 ม.

 -  -  -  - 9,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ริมกก)

96     
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านเข่ือนแก้ว ม .9 
ต.ท่าสาย เช่ือมบ้านห้วยทราย ม .16 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,230.00 ม. 
หนา 0.05 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
13,380.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 8,315,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ท่าสาย)

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร 
ชนิดเคพซีล สายทางบ้านใหม่
น้ าเย็น ม.9 ต.ดอยลาน 
เช่ือมบ้านดอนชุม ม .24 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  -  - 10,550,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ดอยลาน)

15 ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล 
สายทาง ม.18 บ้านโป่งเกลือใต้ 
ต.ดอยลาน เช่ือม บ้านร่องเปา 
ม.7 และบ้านกล้วยใหม่ ม .18 
ต.สันมะเค็ด อ.พาน และเช่ือม 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 ม. 
ยาวเฉล่ีย 5,000.00 ม.

 -  -  -  - 10,550,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ดอยลาน)

16 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านร่องขุ่น
ม.5 ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านโป่งช้างนอก
ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ในการสัญจร
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกว้างเฉล่ีย 6.00 ม.
ยาวเฉล่ีย 5,000.00 ม.

 -  -  -  - 10,550,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ส านักช่าง
(ทต.ดอยลาน)

17 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 ม.13 
วัดป่าดอยพระบาท ม .7 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  -  - 7,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.บ้านดู่)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
บ้านป่าซาง ม.2 ต.บ้านดู่ 
เช่ือมบ้านห้วยปลาก้ัง ต .ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,500.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

 -  -  -  - 7,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.บ้านดู่)

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน
ม.10 ต.บ้านดู่ เช่ือม ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม

 -  -  -  - 21,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.บ้านดู่)

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต จากบ้านโป่งพระบาท 
ม.6 ต.บ้านดู่ เช่ือมเขตเทศบาลนคร
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม

 -  -  -  - 6,300,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.บ้านดู่)

 อ ำเภอแม่จัน
21 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
ต.ป่าซาง - ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย เช่ือม ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,000.00 ม.

- - -  - 12,960,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ป่าซาง)

22 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ม .1 - ม.4  
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
20,000.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ป่าตึง)
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

23 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
พลังงานงานแสงอาทิตย์

เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอ
และเป็นการเพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้ประชาชนมากข้ึน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
จ านวน 100 จุด ดังน้ี
1.ภายในบริเวณท่ีท าการ
อบต.ป่าตึง 
จ านวน 18 จุด
2.บริเวณถนนพ้ืนท่ี
หมู่บ้านโป่งน้ าร้อน 
ม.11 จ านวน 33 จุด
3.บริเวณศูนย์บริหาร
จัดการขยะ อบต.ป่าตึง 
ม.7 จ านวน 5 จุด 
4. บริเวณสถานท่ี
ท่องเท่ียวน้ าพุร้อนป่าตึง
จ านวน 44 จุด

 -  -  -  - 6,550,000 จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างท่ีได้รับ
การติดต้ัง

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และยกระดับคุณภาพชีวิต
แก่ประชาชน

ส านักช่าง
(อบต.ป่าตึง)

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านข้ีเหล็ก - สันโค้งงาม 
ชร-ถ-60-002 ม.7 ต.จอมสวรรค์ 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,350.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.20 ม.
คิดเป็นพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า
8,100.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 6,900,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.จอมสวรรค์)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเชียงแสน
25 ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง 

ม.9 ต.บ้านแซว กับ ม.6 ต.แม่เงิน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,470.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
14,820.00 ตร.ม.

- - - - 8,151,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.บ้านแซว
ทต.แม่เงิน)

26 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
บ้านสันต้นเปา ม.1 ต.แม่เงิน -
บ้านหาดทรายทอง ม .8 ต.ริมโขง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
24,000.00 ตร.ม.

- - - - 12,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.แม่เงิน 
ทต.ริมโขง)

27 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.โยนก - 
ม.5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,970.00 ม.
หนา 0.04 ม.

13,855,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.เวียง 
ทต.โยนก)

อ ำเภอแม่สำย
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านใหม่พัฒนา ม .8 
ต.ศรีเมืองชุม เช่ือมบ้านน้ าจ า ม .5 
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,850.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,100.00 ตร.ม.

- - - - 9,300,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ศรีเมืองชุม)

100     
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
29 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจอดเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง 
และปรับปรุงซ่อมแซมทางข้ึน - ลง
สนามเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นลานจอด
เฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง
และอ านวยความสะดวก
ในการใช้งาน

ลานเฮลิคอปเตอร์ 2 จุด
จุดท่ี 1 ความหนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 252.00 ตร.ม.
จุดท่ี 2 ความหนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 42.00 ตร.ม.
ถนนทางข้ึน -ลง
ความหนา 0.15 ม. 
ความยาว 1,151.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,912.16 ตร.ม.

- -  - - 5,553,600 จ านวน 1 แห่ง มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
พระท่ีน่ัง และอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน

ส านักช่าง
(อบต.แม่ฟ้าหลวง)

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อ 3 ต าบล ได้แก่ ม.11 
บ้านสามัคคีเก่า ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ม.5 
บ้านห้วยมุ ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
และ ม.14 บ้านห้วยหม้อ ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,850.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
17,100.00 ตร.ม.

- - - - 9,956,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.เทอดไทย

อบต.แม่ฟ้าหลวง)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

31 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement 
In - Place Recycling เช่ือมระหว่าง 
ม.7 บ้านแม่หม้อ ต.เทอดไทย 
ม.20 บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ถนน 3 ช่วง 
ช่วงท่ี 1 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 70.00 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
420.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,330.00 ม. 
หนา 0.50 ม.หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
26,640.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 3 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 15,159,400 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.แม่สลองใน)

อ ำเภอเวียงชัย
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองหลวง ซอย 4 ม.16 
ต.เวียงชัย - บ้านสมานมิตร ม.1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
30,000.00 ตร.ม.

- - - - 20,451,500 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สิริเวียงชัย)
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

33 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหล่ม 
ซอย 10 ม.11 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย - บ้านป่ายางมน ม.2 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,900.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 5,014,400 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สิริเวียงชัย)

34 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านศรีเวียง 
ซอย 4 ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย -
บ้านร่องหวาย ม.6 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,955.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,730.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 15,956,200 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สิริเวียงชัย)

35 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบพนัง
แม่น้ าลาว สาย 1 ม.11 ต.เวียงชัย -
ม.2 ต.รอบเวียง และ ม.4 ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 24,522,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สิริเวียงชัย)

อ ำเภอเชียงของ
36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

เพ่ือการเกษตรด้วยหินคลุก 
บ้านศรีลานนา ม.5 ต.คร่ึง 
เช่ือมบ้านเก๋ียงใต้ ม .6 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,200.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวไม่น้อยกว่า
3,480.00 ตร.ม.

- - - - 7,483,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
(ทต.คร่ึง)

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเชียงคาน ม .4 ต.สถาน 
เช่ือมต่อถนนทางหลวงสาย 1174
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 4,040.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 11,364,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สถาน)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

38 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
(ASPHALTIC CONCRETE) 
สายบ้านน้ าม้า ม.3 ต.สถาน 
เช่ือมบ้านสารภี ม.11 บ้านศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,700.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 28,896,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สถาน)

39 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
(ASPHALTIC CONCRETE) 
สายบ้านทุ่งอ่าง ม.6 ต.สถาน 
เช่ือมบ้านศรีมงคล ม .14 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,700.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 18,982,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สถาน)

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุ่งซาง ม.4 ต.ศรีดอนชัย
เช่ือมต่อสนามกีฬากลาง ต .คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 21,701,800 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ศรีดอนชัย)

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านศรีดอนชัย ม .15 
ต.ศรีดอนชัย เช่ือมต่อสวนสาธารณะ
หนองรงค์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4,550.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 9,980,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ศรีดอนชัย)

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านศรีชัยมงคล ม .12 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4,550.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 9,980,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ศรีดอนชัย)

อ ำเภอเทิง
43 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ม.25 บ้านห้วยไคร้ลานทอง 
เช่ือมต่อ ม.3 บ้านห้วยไคร้ ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,650.00 ม. 
หนา 0.04 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
9,900.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 6,600,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.เวียง)

104     



105     

แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

44 ก่อสร้าง,ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านปล้องส้าน ม .8 ต.ปล้อง - 
บ้านหนองแรดใต้ ม .3 ต.หนองแรด 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,470.00 ม.
หนา 0.04 ม.

 -  -  -  - 7,895,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
,ซ่อมสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.หนองแรด)

45 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
ม.2 ต.เวียง เช่ือม ต.ง้ิว อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,050.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,300.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 6,421,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.เวียงเทิง)

อ ำเภอเวียงแก่น
46 ปรับปรุงผิวจราจร Asphatic 

Concrete (ปูบน Tack Coat) 
สายทางบ้านปางปอ ม .1 ต.ปอ 
อ.เวียงแก่น เช่ือม บ้านราษฎร์ภักดี
ม.10 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,040.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,240.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 5,209,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ปอ)

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ชร.ถ 24 - 006 บ้านม่วง - 
บ้านยายใต้ - บ้านยายเหนือ 
(ช่วงท่ี 1) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ขนาดยาว 2,315.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 7,613,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ม่วงยาย)

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ชร.ถ 24 - 006 บ้านม่วง - 
บ้านยายใต้ - บ้านยายเหนือ 
(ช่วงท่ี 2) ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ขนาดยาว 2,818.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 9,183,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ม่วงยาย)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
49 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายบ้านไทรงาม - สะพานแม่น้ ากก 
ม.5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 8.00 ม.
ยาว 3,600.00 ม.
หนา 0.05 ม.

 -  -  -  - 8,946,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ดงมหาวัน)

50 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ป่าซาง - 
บ้านร่วมแก้ว ม.9 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,700.00 ม.
หนา 0.05 ม.

 -  -  -  - 10,055,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ป่าซาง)

51 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
บ้านป่าสา ม.6  ต.ป่าซาง 
ถึงบ้านโป่ง ม.13 ต.ทุ่งก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 10,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ป่าซาง)

อ ำเภอขุนตำล
52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านต้าหลวงใหม่ ม .13 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล เช่ือมบ้านห้วยไคร้ใหม่ 
ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
13,200.00 ตรม.

 -  -  -  - 7,400,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ต้า)
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

53 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านต้าน้ าอิง ม.10 อ.ขุนตาล 
เช่ือม บ้านห้วยไคร้ใหม่ ม .6 
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า
36,000.00 ตรม.

 -  -  -  - 16,947,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ต้า)

อ ำเภอแม่ลำว
54 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

บ้านห้วยส้านพลับพลา ม .5 
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว ถึง บ้านแม่มอญ
ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม.
หนา 0.04 ม.

 -  -  -  - 13,622,500 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.โป่งแพร่)

อ ำเภอพำน
55 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระหว่างบ้านสันมะแฟน ม .6 
ต.ธารทอง  อ.พาน จ.เชียงราย 
เช่ือมกับบ้านท่าสันกลาง ม .14 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
 สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 ม. 
ทางเท้า 2 ข้าง
ยาว 81.00 ม.

-  - - - 6,306,500 จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักช่าง
(อบต.ธารทอง)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.18 บ้านเวียงสา ต.สันกลาง
ถึง ม.13 บ้านรวมไทย ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,610.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
15,660.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางเฉล่ีย 
ข้างละ 0.50 ม.

- - -  - 8,227,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.สันกลาง)

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านรวมไทย ม .13 
ต.ทรายขาว เช่ือมต่อบ้านเวียงสา 
ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 
1,700.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
10,200.00 ตร.ม.

- - - - 5,560,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.ทรายขาว)

58 ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบ
คลองชลประทาน 4L RMC 
ต.สันติสุข  อ.พาน จ.เชียงราย 
เช่ือม ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,800.00 ม.
หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
28,800.00 ตร.ม.

- - -  - 7,790,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้างเสริมผิว
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.สันติสุข)

59 เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชร.ถ.144-04 บ้านป่าแดง ม.6 
- บ้านกู่สูง ,10 ต.หัวง้ม 
เช่ือมบ้านสันช้างตาย ม .7 ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 2,700.00 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,500.00 ตร.ม.

- - - - 5,450,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การเสริมผิว
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.หัวง้ม)
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอป่ำแดด
60 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 

Concrete จากแยกทางหลวงชนบท 
สายบ้านแม่พุง ม.5 ต.ป่าแดด 
ถึงบ้านหนองสองห้อง ม .8 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,100.00 ม.
หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,600.00 ตร.ม.

- - - - 9,475,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ป่าแดด)

61 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังน้อย
ม.5 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด  - 
บ้านเก๋ียงใต้ ม.3 ต.แม่ลอย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนา 0.05 ม.

- - - - 7,920,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.สันมะค่า)

62 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายบ้านแม่พุง 
ม.2 ต.ป่าแดด ถึงบ้านชัยมงคล 
ม.17 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,100.00 ม. 
หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,600.00 ตร.ม.

- - - - 11,199,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ป่าแดด)

63 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 
concrete เช่ือมระหว่าง ต.แม่ลอย
อ.เทิง ,ต.ป่าแดด ,ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 16,500.00 ม.
หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
99,600.00 ตร.ม.

- - - - 57,370,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ป่าแดด)

อ ำเภอแม่สรวย
64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านโป่ง

กลางน้ า - ขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย เช่ือมกับบ้านหลวง 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12,000.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 12,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(อบต.วาวี)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
65 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เลียบคลองชลประทาน บ้านสบลี 
ม.9 ต.ป่าง้ิว เช่ือม ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,500.00 ม.  
หนา 0.05 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
33,000.00 ตร.ม.

- - - - 20,260,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักช่าง
(ทต.ป่าง้ิว)

รวม  65 โครงกำร  -  - - - - - 855,030,900  -  -
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ก่อสร้างศูนย์การท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์

และอารยธรรมล้านนา ต .นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือจัดต้ัง รวบรวมเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์
อารยธรรมล้านนาของ ต .นางแล
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

ก่อสร้างศูนย์ฯ รวบรวม
ข้อมูลการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์
อารยธรรมวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

- - - - 30,000,000 จ านวนศูนย์การ
ท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์
และอารยธรรม
ล้านนาท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 1 แห่ง

เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินหลากหลาย
ความรู้ของ ต.นางแล

 ส านักช่าง
(ทต.นางแล)

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
2 ก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

ต าบลแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยไร่
สามัคคี ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นอาคารศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรมต าบลแม่ฟ้าหลวง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ช้ัน

- - - - 8,700,000 จ านวนศูนย์ภาษา
และวัฒนธรรม
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
1 แห่ง

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ภาษา
และวัฒนธรรม

 ส านักช่าง
(อบต.แม่ฟ้าหลวง)

3 ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน
และนักท่องเท่ียว บ้านห้วยน้ าขุ่น 
ม.1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นอาคารศูนย์บริการ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 10.50 ม 
ยาว 28.00 ม.

 -  -  -  - 6,080,000 จ านวนศูนย์บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การก่อสร้าง 1 แห่ง

เพ่ือบริการประชาชน
และนักท่องเท่ียว

 ส านักช่าง
(อบต.แม่ฟ้าหลวง)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเชียงของ
4 พัฒนาตลาดน้ าชุมชนและ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
หนองสลาบ

1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีส าคัญ 
2. เพ่ือสร้างคน สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
แก่ประชาชน
3. เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน
อย่างย่ังยืน

1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. งานคอนกรีตพิมพ์ลาย 
3. งานเรียงหินยาแนว
และบันไดทางลง 
4. งานเรียงบล็อกตัวหนอน

- - - - 12,500,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง
1 แห่ง

จ านวนนักท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักช่าง
(ทต.สถาน)

อ ำเภอแม่สรวย
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ี
บริเวณศาลฯ ให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย และดึงดูด
นักท่องเท่ียว

จ านวน 1 แห่ง  -  -  -  - 10,000,000 จ านวน 1 แห่ง พ้ืนท่ีบริเวณศาลฯ 
มีความสวยงาม 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส านักช่าง
(อบต.แม่พริก)

รวม  5 โครงการ  -  - - - - - 67,280,000  -  -
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างสระว่ายน้ า 50 เมตร เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ า 50 เมตร
ส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการมีสุขภาวะ
ท่ีดีและมีภูมิทัศน์บรรยากาศ
ท่ีแจ่มใสให้แก่ผู้มาใช้บริการ
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ
มีส่ิงก่อสร้างท่ีปลอดภัย
และมีมาตรฐานถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล

- - - - 43,000,000 1.มีสระว่ายน้ า 50 เมตร 
ในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายท่ีได้
มาตรฐานและสามารถ
ให้บริการได้
2.ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป

ส่ิงก่อสร้างสระว่ายน้ าภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้มาตรฐานและสามารถ
ให้บริการได้

ส านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 43,000,000  -  -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
1 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง 

ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปปรุงสนามกีฬากลาง
ให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน
ท้ังระดับต าบลและระดับอ าเภอ 
และเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การบริการทางการกีฬาและ
นันทนาการได้อย่างเสมอภาค
และท่ัวถึง

 - ปรับปรุงสนามฟุตบอล
 - ปรับปรุงปูยาง
สังเคราะห์ลู่กรีฑา
- ระบบน้ าบ ารุงสนาม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสนาม

- - - - 22,000,000 จ านวนสนาม
กีฬากลาง
ท่ีได้รับปรับปรุง 
1 แห่ง

ต.แม่สลองใน มีสนาม
กีฬากลางให้ได้มาตรฐาน
ในระดับชุมชน ระดับต าบล
และระดับอ าเภอ

ส านักช่าง
(อบต.แม่สลองใน)

รวม  1 โครงกำร  -  - - - - - 22,000,000  -  -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพโดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 วางท่อระบายน้ า คสล . พร้อมก่อสร้าง

บ่อพัก คสล. บ้านแม่ลาว ม.4 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย เช่ือมไปยัง
บ้านด้ายกู่แก้ว ม.7 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาล าเหมือง
และเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

วางท่อระบายน้ า คสล . 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 ม. (คู่) 
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล .
 ระยะทางรวม 850.00 ม.

 -  -  -  - 8,000,000 จ านวนระยะทาง
ท่อระบายน้ า คสล.
และบ่อพัก คสล.

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน ปลอดภัย

ส านักช่าง
(ทต.ท่าสาย)

อ ำเภอเชียงแสน
2 ขุดลอกน้ าลัว ม.7 ต.โยนก 

อ.เชียงแสน จ.เขียงราย
เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 4,050.00 ม.
ลึก 1.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า
162,000.00 ลบ.ม.

- - - - 5,600,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(ทต.โยนก)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงชัย
3 ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด

หนองบวกบอน ม.13 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
43-2-52 ไร่ 
(48,000.00 ตร.ม.) 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
96,000.00 ตร.ม. 
พร้อมขุดสะดือบ่อ
จ านวน 3 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,500.00 ตร.ม.

- - - - 5,176,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบเปิด 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส านักช่าง
(ทต.เวียงชัย)

อ ำเภอเทิง
4 ขุดลอกคลองร่องค๊ัวะ ม .5 

บ้านหนองบัว ต.สันทรายงาม อ.เทิง
เช่ือมกับ ม.6 บ้านหนองเสา 
และ ม.14 บ้านสมบูรณ์ดี ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ปากกว้าง 15.00 - 25.00 ม.
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี 
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 
ก้นกว้าง 15.00 - 17.00 ม.
ระยะทางยาว 5,800.00 ม.

- - -  - 8,028,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(ทต.สันทรายงาม)

5 ขุดลอกหนองสลาบ ม .6 ต.ปล้อง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

เน้ือท่ี 28 ไร่ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
224,000.00 ลบ.ม. 
ลึกเฉล่ีย 5.00 ม.

 -  -  -  - 11,364,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(อบต.ปล้อง)

6 ขุดลอกอ่างจ าตอง ม .1 ต.ปล้อง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

เน้ือท่ี 46 ไร่
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
320,000.00 ลบ.ม. 
ลึกเฉล่ีย 5.00 ม.

 -  -  -  - 16,234,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(อบต.ปล้อง)

116     



117     

แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
7 ขุดลอกห้วยลึก ม.8 บ้านดงป่าสัก 

ต.ทุ่งก่อ เช่ือมต่อ ม.2 ต.เมืองชุม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ขนาดกว้าง 
20.00 - 25.00 ม. 
ยาว 4,750.00 ม.
ขุดลอกใหม่กว้างเฉล่ีย 
25.00 ม. ยาว 4,750.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
213,750.00 ลบ.ม.

- - - - 7,754,100 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(อบต..ทุ่งก่อ)

8 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า
ม.2,7,8,9,10,11 อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นสถานีสูบน้ า
ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร

สถานีสูบน้ า จ านวน 6 แห่ง  -  -  -  - 6,000,000 จ านวนของสถานี
สูบน้ าท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

มีสถานีสูบน้ า
ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร

ส านักช่าง
(อบต.ดงมหาวัน)

อ ำเภอป่ำแดด
9 ขุดลอกแม่น้ าพุงจาก ม .8 ต.ป่าแงะ -

ม.2 ต.ป่าแดด - ม. 7 ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

กว้าง 15.00 - 25.00 ม.
ยาว 19,920.00 ม.
ลึก 1.50 ม.

- - - - 18,494,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(ทต.ป่าแดด)

10 ขุดลอกล าเหมืองร่องอ้อย
เช่ือมหนองวัดหลวง ในพ้ืนท่ี ม .5 
บ้านศรีพัฒนา และ ม.7 บ้านร่องบงใต้
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

กว้างเฉล่ีย 20.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.20 ม.

- - - - 7,222,000 จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักช่าง
(ทต.ศรีโพธ์ิเงิน)

อ ำเภอแม่สรวย
11 ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล .

สายเหมืองปู่เจ้า ม.2 เช่ือม ม.7 
เทศบาลเจดีย์หลวง อ .แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
และสามารถระบายน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ

กว้าง 2.50 ม.
ลึก 1.50 ม.
หนา 0.12 ม.
ยาว 3,202.00 ม.

 -  -  -  - 16,152,000 จ านวนคลองส่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกัน
การกัดเซาะและ
สามารถระบายน้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักช่าง
(อบต.เจดีย์)



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
12 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าลาว 

แบบกล่องลวดตาข่าย 
ชุมชนแม่ขะจาน 2 ม.1 ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันตล่ิงแม่น้ าลาว
พังทลายจากน้ ากัดเซาะ

กว้าง 4.50 ม.
สูง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม.

- - - - 5,003,000 จ านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ตล่ิงแม่น้ าลาว
มีความแข็งแรง
ต่อน้ ากัดเซาะตล่ิง

ส านักช่าง
(อบต.แม่เจดีย์)

13 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าลาว
แบบกล่องลวดตาข่าย 
ชุมชนสันติสุข ม.11 ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันตล่ิงแม่น้ าลาว
พังทลายจากน้ ากัดเซาะ

กว้าง 4.50 ม.
สูง 4.00 ม. 
ยาว 300.00 ม.

- - - - 5,069,000 จ านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ตล่ิงแม่น้ าลาว
มีความแข็งแรง
ต่อน้ ากัดเซาะตล่ิง

ส านักช่าง
(อบต.แม่เจดีย์)

รวม  13 โครงกำร  -  - - - - - 120,096,100  -  -
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนและผู้มาใช้
บริการอาคารสถานท่ี สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย
แห่งท่ี 2 ได้รับความสะดวก 
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของงานสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จ านวน 1 งาน ประกอบด้วย
1.ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
 - งานร้ือถอนหลังคาเดิม ร้ือถอน
อาคารเดิมเพ่ือปรับปรุงอาคารใหม่
 - งานปรับปรุงอาคาร โดยการเปล่ียน
วัสดุ พ้ืน ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง
งานปรับปรุงห้องน้ าและสุขภัณฑ์ 
งานท าพ้ืนช้ันท่ี 2 ให้เป็นโถงพักคอย
และเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี
เมืองเชียงราย ติดต้ังบันใดเล่ือน 
งานติดต้ังไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลใหม่
2.งานภูมิทัศน์ ปรับปรุงสวน ต้นไม้
และไฟสนาม
3.งานระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง
4.งานอ่ืนๆ เช่น ระบบเคร่ืองปรับ
อากาศ ระบบกล้องวงจรปิด 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบดับเพลิง

 -  -  -  - 75,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
ปรับปรุง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงรายได้รับการปรับปรุง
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
และสามารถรองรับการใช้
บริการจากประชาชน
จากบริษัทเดินรถ และสร้าง
ความม่ันใจในการให้บริการ
ได้อย่างมีมาตรฐาน

ส านักปลัด อบจ.
ขอรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
ไปยังกรมขนส่ง

ทางบก
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 75,000,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข



   

 
 

บัญชีสรุปโครงกำรครุภัณฑ ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2564 

 
 



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
-  - - - - - - - 27 25,862,750 27 25,862,750

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 27 25,862,750 27 25,862,750

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564

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)

ครุภัณฑ์ส านักงาน
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ม้าน่ังสนามอัลลอยด์แบบมีพนักพิง ขนาดยาว 120 ซม.

จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท
- - - - 40,000 ศูนย์การเรียนรู้

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Discovery Center)

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอาหารพร้อมท่ีน่ัง ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม.
ขนาดเก้าอ้ีไม่น้อยกว่า 30 x 120 x 45 ซม. 
จ านวน 10 ชุด ราคาชุดละ 6,700 บาท

- - - - 67,000 ศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Discovery Center)

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 6 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท
- - - - 138,000 โรงเรียน

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 

จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 30,700 บาท
- - - - 184,200 โรงเรียน

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว 
จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 12,900 บาท

- - - - 51,600 โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ครุภัณฑ์การศึกษา
6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว 

จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 18,000 บาท
- - - - 18,000 โรงเรียน

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
อากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อน (โดรน) 
จ านวน 1 เคร่ือง

- - - - 144,450 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองฉายความเป็นจริง (AR, augmented reality)
ประเภทกระบะทรายส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Interactive Sand Plate) ขนาด ยาว 1,320 มม. 
กว้าง 1,020 มม. สูง 1,484 มม.

- - - - 300,000 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองฉายความเป็นจริง (AR, augmented reality)
ประเภทเกมส์ส่งเสริมการเรียนนรู้แบบบนพ้ืน 
(Ground Projection) ขนาด ยาว 2,000 มม. 
กว้าง 3,000 มม.

- - - - 200,000 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 33,600 บาท

- - - - 33,600 โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง
11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
รถบดล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน ชนิด 7 ล้อ 
ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ

 -  -  -  - 3,000,000 ส านักช่าง

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบดล้อเหล็กคู่ ส่ันสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ตัน  -  -  -  - 3,200,000 ส านักช่าง

13 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถตัดก่ิงไม้และตัดหญ้าไหล่ทาง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์

 -  -  -  - 7,900,000 ส านักช่าง
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14 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
แบบบรรทุกน้ า มีปริมาตรความจุได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

 -  -  -  - 2,633,000 ส านักช่าง

15 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ติดต้ังเครนสลิง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมอุปกรณ์พัฒนา
บ่อบาดาล จ านวน 1 ชุด โดยมีลักษณะดังน้ี 
รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ขนาดก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมบรรทุกเคร่ืองอัดอากาศ 
เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
มีแรงดันไม่น้อยกว่า 7 bar และมีอุปกรณ์ในการพัฒนา
บ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 200 เมตร

 -  -  -  - 6,500,000 ส านักช่าง

ครุภัณฑ์การเกษตร
16 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโช่ยนต์ ขนาดเล็กบาร์โซ่ 18 น้ิว 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 25,000 บาท
- - - - 50,000 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
17 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดกลางบาร์โซ่ 25 น้ิว 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 50,000 บาท
- - - - 100,000 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
18 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดใหญ่บาร์โซ่ 33 น้ิว 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 65,000 บาท
- - - - 130,000 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
19 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป๊ัมน้ าพ่นยา ชนิดเคร่ืองยนต์ พร้อมชุดป๊ัมพ่นชนิดสามสูบ

ส าเร็จรูปพร้อมใช้ จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 18,725 บาท
- - - - 74,900 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
20 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ถังบรรจุน้ า ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร มีวาล์วปิดเปิด

บรรทุกท้ายกระบะ จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 5,200 บาท
- - - - 20,800 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
21 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ถังบรรจุน้ าพ่นยา ชนิดไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 ลิตร

จ านวน 20 ถังๆ ละ 1,200 บาท
- - - - 24,000 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
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22 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป๊ัมน้ าพ่นยา ชนิดเคร่ืองยนต์ ขนาดเล็ก 
เป็นเคร่ืองพ่นยา 2 จังหวะ เบนซิน แบบหูห้ิว
จ านวน 10 เคร่ืองๆ ละ 4,000 บาท

- - - - 40,000 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

23 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร สายพ่นยาพร้อมโรลม้วนสาย ชนิดความหนาไม่น้อยกว่า 7 ช้ัน
ความยาว 300 เมตร จ านวน 20 ม้วนๆ ละ 10,000 บาท

- - - - 200,000 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

24 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควันแบบสะพาย ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายา
ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 
6 ลิตร และก าลังเคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 59,000 บาท

- - - - 118,000 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ครุภัณฑ์สนาม
25 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม เคร่ืองเล่นสนามส าหรับเด็ก ประกอบด้วย

1.บาร์เชือก จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
2.คานกระดก 3 คาน จ านวน 2 ชุด 
ชุดละ 19,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท
3.สปริงโยกรูปสัตว์ จ านวน 4 ตัว 
ตัวละ 14,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท
4.บาร์โหน จ านวน 1 ชุด ราคา 21,500 บาท
5.เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด ราคา 67,500 บาท

- - - - 225,000 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 

2 ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 25,100 บาท
- - - - 50,200 โรงเรียน

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์ดับเพลิง
27 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง พัดลมระบายควันพร้อมระบบฉีดน้ าและสร้างโฟมดับเพลิง 

จ านวน 1 เคร่ือง
 -  -  -  - 420,000 กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
รวม 27 โครงการ -  -  -  - 25,862,750




