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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558                
จังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน  เมืองทองของวัฒนธรรมลาน นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

1. โครงการของจังหวัด       
1.1 โครงการบริหารจัดการแหลงนํ้า 1 3 1 1. คันดิน 1 แหง 

2. แหลงนํ้า 4 แหง 
14,614,000 ท่ีทําการปกครอง

อําเภอเวียงชัย 
1.2 โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
โดยการมีสวนรวม เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

2 3 4 จํานวน 80 รุน ๆ ละ 100 คน  รวม 8,000 คน 3,000,000 สํานักบริหารพ้ืนท่ี 
อนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 

1.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยใชแนวพระราชดําริ 

1 3 4 1. อบรมประชาชน 17 หมูบาน ๆ ละ100 คน  
รวม 1,700 คน 
2. อบรมประชาชน  33 รุน ๆ  ละ 100 คน  
รวม 3,300 คน    

5,000,000 สํานักบริหารพ้ืนท่ี 
อนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 

1.4 โครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ของจังหวัดเชียงราย 

2 3 4 1. จํานวน 10 รุน ๆ ละ 60 คน รวม 600 คน 
2. จํานวน 36 แหง ๆ ละ 50 รวม 1,800 คน 
3. การเตรียมรับมือภัยพิบัติในสถานศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวัง
สถานการณนํ้าเพ่ือการเตรียมภัยนํ้าทวมในลํานํ้า
สาขานํารอง  จ.เชียงราย 1 ระบบ 
5. ขอมูลอาคารท่ีทันสมัยครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยงและ
อาคารท่ีมีความสําคัญในเขตเทศบาลนครฯ 1 หนวย  

42,900,000 สนง.ปภ.ชร. 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

    6. ขอมูลพ้ืนดินท่ีมีศักยภาพในการเกิดสภาวะดิน
เหลวและฐานรากอาคารในพ้ืนท่ีเสี่ยงและอาคารท่ี
สําคัญในเขตเทศบาลนครเชียงราย 1 ระบบ 
7. แบบจําลองการประยุกตใชฐานขอมูลอาคาร
รวมกับแนวทางวิธีการเสริมกําลังอาคารท่ีสําคัญ 
และเหมาะสมในเขตเทศบาลนคร 1 ระบบ 

  

1.5 โครงการเชียงรายเมืองสะอาด 2 3 4 1. เทศบาล จํานวน 60 แหง 
2. จัดอบรม 4 หลักสูตร รวม 442 คน 
3. จัดอบรม 4 หลักสูตร รวม 640 คน 
4. จัดกิจกรรมรณรงค 3 ครั้ง 
5. รณรงคประชาสัมพันธปรับปรุงสวนสมเด็จ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ 1 แหง 
6. จัดฝกอบรมสรางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 230 คน 
7. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือถอดบทเรียนนําไป 
สูการปฏิบัติ จํานวน 100 คน 

14,746,600 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย 

1.6 โครงการสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม 

1 3 4 1. จํานวน 6 หมูบาน ๆ ละ 18 คน 6 เดือน 
2. จํานวน 25 รุนๆละ 150 คน  จํานวน 3,750 คน 

9,000,000 สํานักบริหารพ้ืนท่ี 
อนุรักษท่ี 15 (ชร.) 

1.7 โครงการสงเสริมการสรางสมดุลระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร
จังหวัด 

1 3 4 1. จํานวนกลาไม 1,100,000 กลา 
2. ฝายชะลอนํ้าก่ึงถาวร จํานวน 45 แหง 
3. อบรมสงเสริมการปลูกปา จํานวน 10 รุน ๆ ละ 
100 คน รวม 1,000 คน 
4. ไมทองถ่ินหายาก จํานวน 800,000 กลา 

5,000,000 สํานักบริหารพ้ืนท่ี 
อนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2. โครงการของกระทรวง  กรม       
2.1  โครงการจัดการไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน 

2 3 4 มีการจัดการไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน 

500,000 สป.ทส. 

2.2  โครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการ 

1 3 13 สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการ 

250,000 สป.ทส. 

2.3  โครงการพัฒนาเมืองตามผังพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสะพาน
ขามแมนํ้าโขง ชุมชนเชียงของ จ.เชียงราย – โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน แนวถนนสาย1020 ระยะทาง5,360 เมตร 

2 3 2 พัฒนาเมืองตามผังพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณสะพาน
ขามแมนํ้าโขง ชุมชนเชียงของ จ.เชียงราย – 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน แนวถนนสาย 1020 
ระยะทาง 5,360 เมตร 

6,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.4 โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 2 3 2 จัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 20,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

2.5  โครงการจัดทําผังเมืองชุมชน (เทศบาล) 2 3 2 จัดทําผังเมืองชุมชน (เทศบาล) 5,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

2.6  โครงการจัดทําผังเมืองชุมชน (อบต.) 2 3 2 จัดทําผังเมืองชุมชน (อบต.) 3,000,000 กรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง 

2.7  โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 2 3 2 จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 3,000,000 กรมโยธาธิการและ    
 ผังเมือง 

2.8  โครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 2 3 2 พัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 30,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.9  โครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 2 3 2 พัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย 20,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.10  โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน 2 3 2 พัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน 42,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต  เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2.11  โครงการพัฒนาผังเมืองชุมชนเทศบาล / อบต. 2 3 2 พัฒนาผังเมืองชุมชนเทศบาล / อบต. 40,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.12  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง หนาท่ีวาการ
อําเภอเชียงแสน ตอเน่ืองเข่ือนเดิมท้ัง 2 ดาน ความยาว 
320 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง หนาท่ีวาการ
อําเภอเชียงแสน ตอเน่ืองเข่ือนเดิมท้ัง 2 ดาน 
ความยาว 320 เมตร 

12,800,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.13  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง  (ตอน2) 
บานทาขันทอง ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ความยาว  
700 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง  (ตอน2) 
บานทาขันทอง ต.บานแซว อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร 

28,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง  

2.14  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง (ตอน 2) 
บานปากอิง  ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
ความยาว 500 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง(ตอน 2)บานปาก
อิง  ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความ
ยาว 500 เมตร 

20,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.15  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง (ตอเน่ือง
เข่ือนเดิมป 54 ทายนํ้า) บานสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน   
จ.เชียงราย ความยาว 1,500  

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง(ตอเน่ืองเข่ือนเดิม
ป 54 ทายนํ้า)บานสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย ความยาว 1,500  

60,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.16  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง  (ตอน 2) 
บานสบสม ม.3 –บานหาดไคร ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ   
จ.เชียงราย ความยาว 400  เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง  (ตอน 2)บานสบ
สม ม.3 –      บานหาดไคร ม.7 ต.เวียง อ.เชียง
ของ  จ.เชียงราย ความยาว 400  เมตร 

16,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.17  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง บานแจมปอง 
ม.5 – บานยายเหนือ ม.2 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน  
จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง บานแจมปอง ม.5 
– บานยายเหนือ ม.2 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน  
จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร 

72,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.18  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง (ตอน1) 
บานไทยเจริญ ต.มวงยาย อ.เวียงแกน จ.เชียงราย  
ความยาว 1,200 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง  (ตอน1)  
บานไทยเจริญ ต.มวงยาย อ.เวียงแกน  
จ.เชียงราย  ความยาว 1,200 เมตร 

72,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต  เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2.19  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง บานสบรวก 
ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าโขง บานสบรวก  
ต.บานแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ความยาว 500 เมตร 

20,000,000 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

2.20  โครงการระบบปองกันนํ้าทวมเทศบาลตําบลเมือง
พาน ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  

2 3 14 ระบบปองกันนํ้าทวมเทศบาลตําบลเมืองพาน  
ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน  จ.เชียงราย  

27,000,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.21  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าชายแดน  
แมนํ้าโขง ความยาวรวม 4,500 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าชายแดน แมนํ้าโขง 
ความยาวรวม 4,500 เมตร 

67,500,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.22  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าภายในประเทศ 
ความยาวรวม 1,000 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าภายในประเทศ  
ความยาวรวม 1,000 เมตร 

7,500,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.23  โครงการเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าภายในประเทศ 
ความยาวรวม 500 เมตร 

2 3 14 เข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าภายในประเทศ  
ความยาวรวม 500 เมตร 

3,750,000 กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

2.24  โครงการรักษนํ้าเพ่ือพระแมของแผนดิน 2 3 12 การรักษนํ้าเพ่ือพระแมของแผนดิน 90,000 สนง.เกษตรและ
สหกรณ.จ.ชร. 

2.25  โครงการจัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติ 2 3 14 จัดตั้งศูนยเตือนภัยพิบัติ 10,000,000 สนง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จว.ชร. 

2.26  โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน (โครงการ
ชลประทานเชียงราย) 

2 3 1 ปรับปรุงระบบชลประทาน (โครงการชลประทาน
เชียงราย) 

87,000,000 สํานักชลประทานท่ี 2 

2.27  โครงการกอสรางแหลงนํ้าและระบบสงนํ้า (โครงการ
ชลประทานเชียงราย) 

2 3 1 กอสรางแหลงนํ้าและระบบสงนํ้า (โครงการ
ชลประทานเชียงราย) 

120,000,000 สํานักชลประทานท่ี 2 

2.28  โครงการกอสรางแหลงนํ้าและระบบสงนํ้าในพ้ืนท่ี
หมูบานปองกันตนเองชายแดน (โครงการชลประทาน
เชียงราย) 

2 3 1 กอสรางแหลงนํ้าและระบบสงนํ้าในพ้ืนท่ีหมูบาน
ปองกันตนเองชายแดน(โครงการชลประทาน
เชียงราย) 

48,000,000 สํานักชลประทานท่ี 2 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2.29  โครงการกอสรางแหลงนํ้า 
(โครงการชลประทานเชียงราย) 

2 3 1 กอสรางแหลงนํ้า(โครงการชลประทานเชียงราย) 47,100,000 สํานักชลประทานท่ี 2 

2.30  โครงการกอสรางแหลงนํ้า 6 แหง 
(โครงการชลประทานเชียงราย) 

2 3 1 กอสรางแหลงนํ้า 6 แหง(โครงการชลประทาน
เชียงราย) 

73,000,000 สํานักชลประทานท่ี 2 

2.31  โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากนํ้า คากอสราง
อ่ืน ๆ (โครงการชลประทานเชียงราย) 

2 3 1 ปองกันและบรรเทาภัยจากนํ้า คากอสรางอ่ืน ๆ
(โครงการชลประทานเชียงราย) 

207,000,000 สํานักชลประทานท่ี 2 

2.32  โครงการปรับโครงสรางพืช เพ่ือสรางความสมดุล
ธรรมชาติ 

1 4 4 ปรับโครงสรางพืช เพ่ือสรางความสมดุล
ธรรมชาติ 

100,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

2.33  โครงการการใชจุลินทรียเพ่ือการอนุรักษพันธุพืช 1 4 4 ใชจุลินทรียเพ่ือการอนุรักษพันธุพืช 50,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

2.34  โครงการวิจัยเพ่ือการปองกันและแนวทางการแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปา 

2 4 4 วิจัยเพ่ือการปองกันและแนวทางการแกไขปญหา
หมอกควันไฟปา 

20,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

2.35  โครงการเตรียมความพรอมและแกไขปญหาภัยพิบัติ
ในเชิงพ้ืนท่ี (ไฟปา ดินถลม นํ้าทวม แผนดินไหว ภัยแลง 
ภัยหนาว) 

2 4 14 เตรียมความพรอมและแกไขปญหาภัยพิบัติใน
เชิงพ้ืนท่ี (ไฟปา ดินถลม นํ้าทวม แผนดินไหว 
ภัยแลง ภัยหนาว) 

40,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 


