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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2564 

 

  ภายใต้บั งคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้้า แก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม  
สร้างพ้ืนที่กักเก็บน้้า บริหารจัดการน้้ าอย่างเป็น ระบบ  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และให้ด้าเนินการตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด้าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ้าเป็นต้อง
จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 9 
พ.ศ. 2564 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเพ่ิมเติมโครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 

 
   

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2 

บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก้าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง  
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ้าเภอ
แผนพัฒนาต้าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท้า ขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด้าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง 
วางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้้า แก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม สร้างพ้ืนที่กักเก็บน้้า บริหารจัดการน้้า

อย่างเป็นระบบ ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และให้ด้าเนินการพัฒนา
แหล่งน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด้าริ  
งานพระราชพิธี  รัฐ พิ ธี  น โยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ เป็ น อ้านาจอนุ มัติ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ย นแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้ง 
วางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

 



 
 

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 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 -  - -  - -  - 87 44,605,000 -  - 87 44,605,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - 87 44,605,000 - - 87 44,605,000
รวมท้ังส้ิน - - - - - - 87 44,605,000 - - 87 44,605,000

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

ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 9 พ.ศ. 2564
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด ม.6 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 35.00 ม. 
ยาว 65.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,194.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด ม.16 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 35.00 ม. 
ยาว 95.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,544.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

3 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองสระหลวง ม .9 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 9 พ.ศ. 2564
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

4     
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

4 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองเห็ด ม .9 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

5 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองต้นผึ ง ม .10 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

6 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองห้วยฮ้อม ม .10 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

7 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองกระทิง ม .21 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

8 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองบัว ม .6 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 60.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,082.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

9 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองบัวแซะ ม .4 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

10 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองห้วยโป่ง ม .14 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

11 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

6     



7     

แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

12 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างป่าเส้า ม .3 ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 35.00 ม. 
ยาว 70.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,416.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

13 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองไก่ ม .3 ต.ดอยฮาง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 45.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

14 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองแม่ลาวหลง ม .2 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 30.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,016.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

15 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองจอหลวง ม .18 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

16 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองจอมะต๋ืน ม .18 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

17 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองป่าหก ม .18 ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 30.00 ม.
ยาว 120.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,608.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

18 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน ้าโป่งน ้าตก ม .7 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

19 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองจอน้อย หมู่ท่ี 6 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

8     
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

20 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองน ้าวังลาน ม .8 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

21 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองน ้าก๊อดยาว ม .2 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

22 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองหลงโค้ง ม .5 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 60.00 ม.
ยาว 60.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,730.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

23 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดสระกกหลง ม .4 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 50.00 ม.
ยาว 100.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,027.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

24 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดสระหนองทองดี ม .7
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม. 
ลึก 5.00 - 10.00 ม.  
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,653.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

25 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดสระหนองป่ากล้วยหลวง 
ม.14 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 35.00 ม.
ยาว 80.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,754.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

26 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
คลองข้างหนองแก๋ว ม .5 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

27 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ห้วยปงอ้อ ม.7 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

28 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยสัก ม.14 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

29 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ห้วยน ้าขาว ม.2 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

30 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองป่าเฮี ย ม.5 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

31 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน ้าบ้านดอนชัย
(ห้วยน ้าฮาก) ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,216.00 ลบ.ม.

- - - 495,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

32 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองโรงเรียน ม .4 
ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 65.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 3.00 ม.
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,296.00 ลบ.ม.

- - - 497,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

33 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองน ้าบ้านห้วยม่วง ม .10 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 30.00 ม. 
ยาว 50.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,350.00 ลบ.ม.

- - - 390,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

34 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองจอตาเหิน ม .8 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 80.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,252.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

35 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยแม่พริก ม.2 ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

36 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองบัว ม .1 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 90.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,216.00 ลบ.ม.

- - - 495,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

12     
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

37 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองหลวง ม.2 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

38 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดสระเก็บน ้าหมู่บ้าน ม .12 
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 20.00 ม. 
ยาว 60.00 ม.
ลึก 2.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,495.00 ลบ.ม.

- - - 334,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

39 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองด่าน ม .6 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 45.00 ม. 
ยาว 60.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,718.00 ลบ.ม.

- - - 504,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

40 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดบ่อน ้าประปาหมู่บ้าน ม .11
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 45.00 ม. 
ยาว 45.00 ม.
ลึก 3.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,803.00 ลบ.ม.

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

41 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยหญ้าถอดปล้อง ม .11 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

42 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยฮ่องปลาค้าว ม .11 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

43 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยโป่ง ม.11 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

44 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองสันแสง ม .15 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม.
ยาว 50.00 ม.
ลึก 3.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,793.00 ลบ.ม.

- - - 502,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

45 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองแอกน้อย ม .6 
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 20.00 ม.
ยาว 200.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,886.00 ลบ.ม.

- - - 501,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

46 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองเตย ม .6 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 20.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
6,816.00 ลบ.ม.

- - - 501,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

47 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยร่องอ้อ ม.4 ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

48 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ห้วยอ้อตาช้าง ม.20 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

49 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ห้วยหนองไผ่ ม.12 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

50 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยเก๋ียง ม.17 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

51 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยร่องดู่ ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

52 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิด ม.1 ต.ตับเต่า อ.เทิง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 35.00 ม. 
ยาว 90.00 ม.
ลึก 5.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,742.00 ลบ.ม.

- - - 884,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

53 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยร่องงิ ว ม.14 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

54 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน ้าห้วยค้า ม .2 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.
ลึก 2.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
8,025.00 ลบ.ม.

- - - 501,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

16     
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

55 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน ้าทุ่งค้า ม .2 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 50.00 ม.
ยาว 60.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,063.00 ลบ.ม.

- - - 501,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

56 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองควน ม .10 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,242.00 ลบ.ม

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

57 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองอ้อ ม .12 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,242.00 ลบ.ม

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

58 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดห้วยน ้าบั ง ม .9 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,242.00 ลบ.ม

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

59 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดร่องลื อ ม .11 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,242.00 ลบ.ม

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

60 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยป่าเป้า ม.15 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

61 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยฮ่อมใต้ ม.16 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

62 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยร่องเคียน ม.14 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

63 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดหนองบัว ม .2 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
7,242.00 ลบ.ม

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

64 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดิน
ระบบเปิดอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ไร่ ม .18 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือให้ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 40.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.
ลึก 5.00 - 10.00 ม. 
ลาดเอียง 1:1
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
20,868.00 ลบ.ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 1,500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบเปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.ชุมชนมีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค และการเกษตร

ส้านักการช่าง

65 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยสีเสียด ม.7 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

66 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองร่องบงฝ่ังขวา ม .10 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

67 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองขัว ม.5 ต.สันทราย อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

68 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองหล่ม ม.4 ต.จันจว้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

69 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองไก่ ม.5 ต.จันจว้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

70 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองหนองเก้าหาบ ม .3 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

71 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองป่าคาย้อย ม.3 ต.โยนก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

72 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ร่องขุ่นเหนือ ม.10 ต.แม่เงิน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

73 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองร่องบง ม.2 ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

74 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
บ่อสาธารณะดอยก้อม ม .1 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

75 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยตีนนก ม.11 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

76 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าห้วยก่ิวนก ม.4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

77 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าน ้าแม่ห่าง ม.9 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

78 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองร่องเช่ียวตอนล่าง ม .8 
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง



แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

79 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองสาธารณะร่องแซะ ม .11 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

80 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองสาธารณะร่องควาย ม .4 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

81 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ห้วยดินสอ ม.11 ต.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

82 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองร่องบงฝ่ังขวา ม .11 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

83 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองจอพญาพรม ม .17 ต.ม่วงค้า 
อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง
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แบบ ผ. 02/1

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

84 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองร่องหวาย ม .10 ต.เมืองพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

85 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองตอนสาม ม .8 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

86 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
หนองผักกาด ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

87 ก่อสร้างระบบธนาคารน ้าใต้ดินระบบปิด
ล้าเหมืองร่องบง ม.9 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1.เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.เพ่ือรักษาความชุ่มชื น
และระบบนิเวศ

ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 
800 มม. ลึกเฉล่ีย 12 ม. 
จ้านวน 3 บ่อ

- - - 500,000 - ระบบธนาคาร
น ้าใต้ดินระบบปิด 
จ้านวน 1 แห่ง

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย
2.สามารถรักษาความ
ชุ่มชื นและระบบนิเวศ

ส้านักการช่าง

รวม 87 โครงการ  -  - - - - 44,605,000 -  -  -


