


 



ค ำน ำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2564) จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่นําโครงการพัฒนาในปีแรกไปเป็นกรอบ    
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
จะเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก นอกจากนี้ แผนพัฒนาสี่ปีฯ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ทํา
ให้การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารที่ ได้แถลงไว้มีทิศทางในการพัฒนาและบรรลุตามเป้าหมาย        
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที่ 1  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านศักยภาพ 
1. ด้านกายภาพ 

  1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19  องศาเหนือ 

ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที ่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก       
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
                  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ                      
                                                                ประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

                                  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                                  ทิศใต้          ติดต่อกับ   จังหวัดพะเยาและล าปาง 

                           ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหม่     
แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง  

และเชียงแสน รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 
155  กิโลเมตร  
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่
ราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 
1,500 – 2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่       
ได้แก่ อ าเภอพาน เมืองเชียงราย แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410–580 เมตร 
จากระดับน้ าทะเล 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส  
ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งปี 145 วัน 

ปริมาณฝนรวมตลอดท้ังปี 2,042.6 มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.1  

องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 10.2 องศาเซลเซียส  

  1.4 ลักษณะของดิน 
       จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เคยมีการผลิตแร่

เศรษฐกิจที่ส าคัญๆ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยตรงและเป็นสินค้าส่งออกต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา
ยาวนาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันแหล่งแร่ส่วนใหญ่จะมีการผลิตไม่มากนักจนถึงหยุดกิจการไปก็ตาม แต่จังหวัด
เชียงรายก็ยังจัดได้ว่ามีสถานภาพศักยภาพของทรัพยากรแร่หลายชนิด กระจัดกระจายอยู่ในหลายบริเวณ 
ทรัพยากรแร่จังหวัดเชียงราย สามารถจ าแนกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ   
กลุ่มแร่เพ่ือการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูน และทรายกลุ่มแร่  
เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ ทองค า ดีบุก ทังสเตน พลวง แมงกานีส ฟลูออไรต์ บอลเคลย์   
ไพโรฟิลไลต์ และแบไรต ์

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 39 แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งพุน้ าร้อน  
10 แหล่ง และแหล่งธรณีวิทยาที่มีสัณฐานโดดเด่น 29 แหล่ง (ประกอบด้วย น้ าตก ชายหาด ถ้ าและภูเขา) 
แหล่งที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา ได้แก ่ภูชี้ฟ้า ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน น้ าตกขุนกรณ ์และ แหล่งพุน้ าร้อนแม่จัน  

สภาพทั่วไปของแหล่งน้ าใต้ดิน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ าใต้ดินในชั้นหินร่วน ลักษณะเป็น
ตะกอนพัดพา ตะกอนดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ทราย  และกรวด ระดับความลึกเฉลี่ยของชั้นน้ าประมาณ 
30 – 80 เมตร บางแห่งเป็นแหล่งน้ าใต้ดินในชั้นหินแกรนิตและหินแปร ประกอบด้วย ชั้นหินทรายเชิงควอตซ์ไซต์ 
หินดินดาน หินชนวน หินฟิลไลต์ และหินอ่อน ปริมาณน้ าใต้ดิน เกิดจากรอยแยกและรอยเลื่อนในเนื้อหิน 
โดยทั่วไปพบชั้นน้ า ในระดับประมาณ 15-75 เมตร ปริมาณน้ าใต้ดินไม่มากนัก โดยได้น้ าจากช่องว่างของ
ตะกอนดังกล่าว และพบว่าบ่อบาดาลที่ได้รับการพัฒนาส่วนมากจะเจาะได้น้ าในชั้นกรวดทรายต่างๆ      
ส าหรับคุณภาพน้ าบาดาล ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นน้ ากระด้าง จากการรวบรวมข้อมูล กชช. 2 ค. พบว่ามีจ านวน
บ่อน้ าใต้ดินกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าทั้งหมด 13,421 บ่อ แบ่งเป็นบ่อน้ าตื้น 13,078 บ่อ    
บ่อน้ าบาดาล 502 บ่อ รวมทั้งมีบ่อบาดาลที่เจาะโดยหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี     
กรมโยธาธิการ รพช. กรมอนามัย และหน่วยงานอ่ืน อีกประมาณ 3,029 บ่อ บ่อบาดาลที่เจาะในพ้ืนที่ลุ่มน้ า   
ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าประมาณ 2-5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีศักยภาพพอที่จะใช้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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จังหวัดเชียงรายมี พ้ืนที่ทั้ งหมด  7,298,981 ไร่ เป็นพ้ืนที่การเกษตร  3,246,329ไร่      
คิดเป็นร้อยละ 44.48 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ในเขตชลประทาน 419,800 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.93 ของพ้ืนที่
การเกษตร มีประชากรทั้งหมด จ านวน 1,195,609 คน เป็นเกษตรกร จ านวน 511,551 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.81ของประชากรทั้งหมด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประมาณร้อยละ 61.73 ใช้ท านา ร้อยละ 26.35 ปลูกพืชไร่ 
และร้อยละ 11.92 ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชหลักที่ท ารายได้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพด ชา กาแฟ 
ลิ้นจี่ ล าไย สับปะรด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค ไก่พ้ืนเมือง และสุกร สัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก และกุ้งก้ามกราม  

ดินในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยดิน 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บริเวณที่ราบเป็นดิน    
ที่เกิดบนลานตะพักล าน้ าระดับต่างๆ และบริเวณภูเขาและที่สูงชันเป็นดินเกิดบนภูเขาและที่ลาดชันดิน       
เกิดบนลานตะพักล าน้ าระดับต่างๆ ประกอบด้วย ดินหลายชนิด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงดีหรือ      
ดีปานกลาง เนื้อดินร่วนจนถึงดินเหนียว มีการระบายน้ าดีจนถึงเลวปกติใช้ในการท านา ดินบนภูเขาและที่ ชัน   
มีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนในเนื้อดินหรือกระจัดกระจายไปตามผิวดิน 
ลักษณะเนื้อดินสีของดินและปฏิกิริยาดิน แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดโดยทั่วไปมักมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า ข้อจ ากัดในการใช้ดินที่ส าคัญของพ้ืนที่คือ ความลาดชันและการเสี่ยงต่อกษัยการ (Erosion)            
ที่จะเกิดขึ้น พ้ืนที่นี้ยังเป็นป่าอยู่มาก สมควรเก็บไว้เป็นป่ารักษาต้นน้ า ล าธาร การใช้ที่ดินของจังหวัดเชียงราย 
ตามรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปีการเพาะปลูก 2539/2540 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า 
2,494,219 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ปัจจุบันมีการบุกรุกที่ป่าเพ่ือการท าไร่
มากข้ึน ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้ที่ดินที่รองลงมาได้แก่ ที่ถือครองทางการเกษตร 2,194,713 ไร่ 
ส่วนใหญ่เป็นข้าว 1,381,564 ไร่ พืชไร่ 508,127 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 136,325 ไร่ ตามล าดับ และพ้ืนที่  
ไม่ได้จ าแนกอีกประมาณ 2,610,049 ไร่  

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
       เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้ าโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย  

สปป.ลาว และเมียนมาร์บริเวณสามเหลี่ยมทองค า ผ่านอ าเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลสู่ สปป.ลาว 
อีกครั้งที่อ าเภอเวียงแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร แม่น้ าโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทย - 
สปป.ลาว เป็นเส้นทางสัญจรกับประเทศเพ่ือนบ้านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยม  
เป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยปลาน้ าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด 
ที่พบในแม่น้ าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก และที่บ้านหาดไคร้ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็เป็นแห่งเดียวที่มี
การจับปลาชนิดนี้ได้เป็นประจ าทุกปี นอกจากแม่น้ าโขง เชียงรายยังมีแม่น้ ากก แม่น้ าอิง แม่น้ าค า แม่น้ าลาว 
และแม่น้ าสายไหลหล่อเลี้ยงชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมในที่ราบ โดยมีแม่น้ ากกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย 
ก่อนลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอเชียงแสน นับเป็นแม่น้ าสายส าคัญ เพราะนอกจากใช้อุปโภคบริโภค ริมฝั่งแม่น้ ากก
ยังมีธรรมชาติงดงามและเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่องแม่น้ ากกได้รับความนิยม         
ในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอย่างมาก นอกจากมีแม่น้ าสายส าคัญ 6 สาย ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว          
ยังมีหนองน้ า ร่องน้ า ล าน้ าเล็กๆ เช่น แม่น้ าจัน  แม่น้ าปรุง และอ่างเก็บน้ า ประมาณว่า ทั้ง 18 อ าเภอ          
มีแหล่งน้ ารวมไม่น้อยกว่า 1,179 แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่ผิวน้ าทั้งสิ้น 167,657.75 ไร่  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตัว 20,184 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 2,215 บ่อ แหล่งน้ าธรรมชาติ มีแม่น้ า ห้วย 
ล าธาร คลอง 1,087 สาย หนอง บึง 461 แห่ง น้ าพุน้ าซับ 38 แห่ง 
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จังหวัดเชียงรายมีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 1,593 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง  
1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 422 แห่ง มีน้ าพุ 38 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ 
ในฤดูแล้ง 37 แห่ง และอ่ืนๆ 51 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานในฤดูแล้ง 50 แห่ง แหล่งน้ าธรรมชาติ มีการใช้ประโยชน์
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การผลิตน้ าประปา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลานิล แหล่งน้ าธรรมชาติ สายหลักที่    
ชาวจังหวัดเชียงรายใช้ประโยชน์คือ แม่น้ ากก และแม่น้ าโขง ในอดีตน้ าในแม่น้ ากกมีระดับสูง เคยล้นท่วมพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับล าน้ า แต่ในปัจจุบันมีระดับน้ าลดลงมาก ซึ่งสาเหตุของอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า
ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารในฤดูฝนเกิดน้ าหลาก ท าให้กรวด ดิน  และทรายจ านวนมาก ถูกน้ าพัดพามาทับถม      
อย่างรวดเร็ว ความตื้นเขินของแม่น้ ากกจึงเกิดขึ้นในอัตราสูง ปัญหาดังกล่าวเกิดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงเช่นเดียวกัน 

แม่น้ ากกมีต้นก าเนิดจากเมียนมาร์ ไหลผ่านอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงชัย อ าเภอพญาเม็งราย และไหลลงแม่น้ าโขงที่อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แม่น้ ากก 
เป็นเส้นทางน้ าสายส าคัญที่ก่อให้เกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ ามากมาย เนื่องจากแม่น้ ากกมีความ
อุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลานานาชนิด และเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรตั้งแต่อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ จนไปถึงอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ  200 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขา       
ที่ส าคัญคือ แม่น้ าฝาง สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพ้ืนที่ทางการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งน้ าจะมีสีน้ าตาล และจะขุ่น
มากในช่วงหน้าฝน  

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่กก จ านวน 4 สถานี ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้ ากก 
ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย พบว่าคุณภาพน้ าโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน าน้ ามาใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภคได้ โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ ยังใช้ในการอนุรักษ์ 
สัตว์น้ า การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม ข้อมูลคุณภาพน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ า 
มีค่า 7.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์  มีค่า 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรีย          
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า 2,233 MPN/100 ml และ 386 MPN/100 ml 
ตามล าดับ  

แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอเชียงแสน ได้แก่ แม่น้ าโขง , แม่น้ ากก, แม่น้ าค า, แม่น้ ารวก 
พ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก (หนองบงกาย)  

แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอเชียงของ ได้แก่ แม่น้ าโขง แม่น้ าอิง  
แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอแม่สาย ได้แก่ แม่น้ าสาย แม่น้ ารวก อ่างเก็บน้ าห้วยไคร้      

อ่างเก็บน้ าถ้ าเสาหินพญานาค  

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
        จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ 7,298,981 ไร่ (11,678.37 ตารางกิโลเมตร) เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ รวมทั้งจังหวัดพะเยา 4,485,986 ไร่ (7,177.58 ตารางกิโลเมตร) มีพ้ืนที่ป่าไม้ ของจังหวัดเหลือเพียง 
2,386,875 ไร่ หรือ ร้อยละ 32.70  

      ส าหรับการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (Zoning) แบ่งเป็น 3 โซน คือ  
      โซน A เป็นพ้ืนที่ที่ป่าถูกแผ้วถาง และเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเกษตรกรรม       

มีพ้ืนที่ 286,200 ไร่ (457.92 ตร.กม.)  
      โซน E เป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่รวมทั้งป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่าของรัฐ มีพ้ืนที่ 

802,225 ไร่ (1,283.56 ตร.กม.)  
      โซน C เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าต้นน้ าและอุทยานแห่งชาติ มีพ้ืนที่ 

3,728,208 ไร่ (5,965.13 ตร.กม.)  
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      ได้มีการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าโซน A จ านวน 168,877 ไร่ และ 
ป่าโซน E จ านวน 328,758 ไร่ จึงเหลือพ้ืนที่ป่าโซน A และ โซน E จ านวน 117,323 ไร่ และ 473,464 ไร่ 
ตามล าดับ 
 
            ส่วนพ้ืนที่ป่าจ าแนกหรือป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2513 
จ านวน 154,671 ไร่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ 2,386,875 ไร่ (32.70 %) ของเนื้อที่ป่าทั้งหมด สภาพป่าเป็นป่าดงดิบ 
ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีไม้ส าคัญได้แก่ สัก ตะเคียน เต็งรัง ประดู่ แดง พลวง ตะแบก ยมหิน เกล็ดด า 
มะค่าโมง ฯลฯ  

     1.6.1 ป่าสงวนแห่งชาติ (National Reserved Forest)  
                    จังหวัดเชียงรายมีป่าสงวนทั้งหมด 30 ป่า คิดเป็นพ้ืนที่  4,354,627 ไร่ หรือ      
ร้อยละ 59.66 ของพ้ืนที่จังหวัด อย่างไรก็ตาม ป่าสงวนแห่งชาติได้ถูกแผ้วถางไปเป็นจ านวนมาก ในอดีตเคยมี
การท าสัมปทานป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวนเหล่านี้ ปัจจุบันป่าสงวนส่วนใหญ่จึงเป็นป่ารุ่นสอง (Secondary Forest)       
ที่รอการฟ้ืนตัวแม้ว่าจะได้มีการยกเลิกการท าไม้ไปแล้ว แต่การลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนยังเป็นปัญหา       
ที่ส าคัญ การฟ้ืนฟูป่าสงวนนั้น ได้มีการปลูกป่าทดแทนโดยภาครัฐ และเชิญชวนประชาชนและเอกชนทั่วไป
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  

     1.6.2 อุทยานแห่งชาติ (National Park) 
          อุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกับหลายจังหวัด เช่น 
พะเยา ล าปาง เป็นต้น มีอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติ
แม่ปืม อุทยานแห่งชาติภูนาง อุทยานแห่งชาติภูซาง รวมพ้ืนที่ 1,768,212 ไร่ 

     1.6.3 วนอุทยาน (Forest Park) 
          วนอุทยานเป็นแหล่งธรรมชาติที่รัฐจัดไว้ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และ     
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน ในจังหวัดเชียงราย มี 9 แห่ง ได้แก่ วนอุทยาน  
ขุนกรณ์ วนอุทยานน้ าตกโป่งพระบาท วนอุทยานถ้ าหลวง ขุนน้ านางนอน วนอุทยานภูชี้ฟ้า วนอุทยานสันผา
พญาไพร วนอุทยานน้ าตกแม่โท วนอุทยานพญาพิภักดิ์ วนอุทยานห้วยแก้ว บ่อน้ าร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ  
วนอุทยานน้ าตกหัวแม่ค า รวมพ้ืนที่ 34,825 ไร่ 

     1.6.4 สวนรุกขชาติ (Arboretum) 
          สวนรุกขชาติ ในจังหวัดเชียงราย มี เพียง 1 แห่ ง คือ สวนรุกขชาติ โป่ งสลี       
อ าเภอเมืองเชียงราย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 688 ไร่ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักซึ่งเป็นป่าเดิมที่เหลืออยู่ มีการปลูกพันธุ์
ไม้อ่ืนๆ แทรกบ้าง เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ในสวนรุกขชาติ ให้เป็นแหล่งส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ 
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2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

หน่วยการปกครอง 
            จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 

1) ส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค    34 หน่วยงาน 
   ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 84 หน่วยงาน 

2) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   
เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลต าบล  72  แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 

3) อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,753 หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี 1 การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย 

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงราย 2559 

 

 

 

 

 

ที ่ อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล

ต้าบล อบต. 
ระยะทางจาก  

อ้าเภอถึงจังหวัด 
(กม.) 

1 เมืองเชียงราย 16 228 1 1 5 15 - 
2 เชียงของ 7 102 - - 5 3 145 
3 เวียงป่าเป้า 7 93 - - 4 5 91 
4 เทิง 10 156 - - 5 7 64 
5 ป่าแดด 5 58 - - 4 1 52 
6 พาน 15 234 - - 1 15 47 
7 เวียงชัย 5 75 - - 1 5 12 
8 แม่จัน 11 139 - - 7 6 28 
9 เชียงแสน 6 70 - - 2 5 60 
10 แม่สาย 8 87 - - 4 6 63 
11 แม่สรวย 7 128 - - 3 6 62 
12 พญาเม็งราย 5 71 - - 3 3 48 
13 เวียงแก่น 4 41 - - 3 1 150 
14 ขุนตาล 3 55 - - 3 1 63 
15 แม่ฟ้าหลวง 4 77 - - - 4 65 
16 แม่ลาว 5 64 - - 3 4 19 
17 เวียงเชียงรุ้ง 3 43 - - 1 3 45 
18 ดอยหลวง 3 33 - - - 3 40 

รวม 124 1,753 1 1 54 88 - 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
                จ้านวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

                 การเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2554 
                 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะต าบลบ้านดู่ ต าบลนางแล       
ต าบลห้วยชมภู ต าบลรอบเวียง ต าบลสันทราย ต าบลแม่ยาว ต าบลริมกก ต าบลดอยฮาง ต าบลแม่กรณ์    
ต าบลแม่ข้าวต้ม ต าบลท่าสุด และต าบลเวียง) 
                 เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่ลาว 
                 เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ าเภอพาน และอ าเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะต าบลดอยลาน   
ต าบลห้วยสัก ต าบลท่าสาย และต าบลป่าอ้อดอนชัย) 
                 เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ าเภอเทิง อ าเภอเวียงชัย และอ าเภอป่าแดด 
                 เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอพญาเม็งราย และ  
อ าเภอขุนตาล 
                 เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอ 
เวียงเชียงรุ้ง 
                 เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
                 ประชากร ณ  เดือนกันยายน 2559 รวมทั้ งสิ้ น  1,311,100 คน  เป็ นชาย 618,050 คน  
หญิง 693,050 คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย มีจ านวน 292,332 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอพาน มีจ านวน 123,453 คน และอ าเภอแม่จัน มีจ านวน 101,692 คน ส าหรับอ าเภอที่มี
ความหนาแน่นของประชากรมากที่ สุ ด  คือ  อ า เภอแม่ส าย  411.61 คน/ตร.กม . รองลงมาได้แก่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 206.52 คน/ตร.กม. และอ าเภอแม่จัน 184.56 คน/ตร.กม. 
  

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงราย 

ที่ อ้าเภอ ชาย หญิง รวมประชากร 
ความหนาแน่นของประชากร 

(ต่อ ตร.กม.) 
1 เมืองเชียงราย 116,265 176,067 292,332 206.52 
2 เวียงชัย 21,952 22,975 44,927 140.99 
3 เชียงของ 31,762 32,390 64,152 76.65 
4 เทิง 42,495 42,865 85,360 107.30 
5 พาน 60,289 63,164 123,453 120.68 
6 ป่าแดด 13,075 13,235 26,310 79.01 
7 แม่จัน 48,943 52,749 101,692 184.56 
8 เชียงแสน 26,143 27,324 53,467 126.70 
9 แม่สาย 55,031 62,277 117,308 411.61 
10 แม่สรวย 42,329 38,425 80,754 56.53 
11 เวียงป่าเปา้ 34,095 34,639 68,734 56.48 
12 พญาเม็งราย 15,757 15,896 31,653 51.05 
13 เวียงแก่น 17,680 17,148 34,828 66.21 
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14 ขุนตาล 15,602 16,242 31,844 124.63 
15 แม่ฟ้าหลวง 38,041 38,352 76,393 119.10 
16 แม่ลาว 15,102 15,920 31,022 91.78 
17 เวียงเชียงรุ้ง 13,783 13,902 27,685 133.87 
18 ดอยหลวง 9,706 9,480 19,186 61.69 
   รวม 618,050 693,050 1,311,100 113.76 

ที่มา  :   ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงราย 2559 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

 
จ้านวนประชากรและบ้าน จ้าแนกเป็นรายอ้าเภอ และรายต้าบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

   

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  625,193  652,757  1,277,950 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  565,173  585,260  1,150,433 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  54,043  62,212  116,255 
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการ 
  ทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท าข้ึนส าหรับ ลงรายการบุคคล 
  ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

 5,113  4,808  9,921 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  864  477  1,341 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
ตารางท่ี 1 จ านวนครูและนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2558 

ระดับการศึกษา 
ครู นักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2,277 3,938 6,215 50,237 47,883 98,120 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

487 1,228 1,715 14,618 14,292 28,910 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 236 639 875 7,784 8,450 16,234 

สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 

740 1,306 2,046 16,087 21,252 37,339 

รวม 3,740 7,111 10,851 88,726 91,877 108,603 

ที่มา :  ส้านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 2559 
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  อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  สถานศึกษาสั งกัดกรมอาชีวศึกษา มีจ านวน 8 แห่ ง         
มีอาจารย์รวม 405 คน นักศึกษา 13,576 คน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีอาจารย์ จ านวน 495 คน นักศึกษา จ านวน 18,056 คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
มีอาจารย์ จ านวน 539 คน นักศึกษา จ านวน  13,107 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา
เชียงราย มีอาจารย์จ านวน 126 คน มีนักศึกษา จ านวน 2,050 คน และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
มีอาจารย์จ านวน 26 คน มีนักศึกษา จ านวน 549 คน ตามล าดับ 

ตารางที่  2 ตารางสรุปจ านวนสถาบัน/มหาวิทยาลัย/ห้องเรียน ครู  อาจารย์ /นั กศึกษาในระดับ                  
                 อุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 

สังกัด 
จ้านวน

สถานศึกษา 
นักศึกษา ครู/อาจารย์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อาซีวศึกษา 8 8,564 5,012 13,576 306 298 405 
ม.แม่ฟ้าหลวง 1 3,690 9,417 13,107 231 308 539 
ม.ราชภัฏเชียงราย 1 7,125 10,931 18,056 220 275 495 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ 1 1,283 767 2,050 69 57 126 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 424 125 549 24 2 26 

 ที่มา  : ส้านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 2559 

แผนภูมิที่ 1 จ านวน ครู อาจารย์/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  : ส้านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 2559 
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ก ารวิ เค ร าะห์ จ าน วน ค รู  อ าจ ารย์ /นั ก ศึ ก ษ า  ใน ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ร ะดั บ อ าชี ว ศึ ก ษ า  
พ.ศ. 2558 พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีจ านวนนักศึกษามากท่ีสุด 18,056 คน รองลงมาคืออาชีวศึกษา 
13,57 คน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13,107 คน เนื่องจากมีการส่งเสริมระบบการศึกษาโดยรับสมัคร  
เข้าศึกษาได้หลายช่องทาง ส าหรับจ านวนครู/อาจารย์มากท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 539 คน รองลงมา
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 495 คน และอาชีวศึกษา 405 คน ตามล าดับ เพราะนโยบายการพัฒนา      
และเพ่ิมบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 

      สถาบันอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตเทิง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตแม่สาย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตเวียงป่าเป้า 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยบริการศูนย์เชียงราย  
  (ห้องเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม)  
- มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

สถาบันอาชีวศึกษา 
- วิทยาลัยเชียงราย 
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
- วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
- วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
- วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 
โรงเรียนมัธยม สพม. 
อ าเภอเมืองเชียงราย 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 
 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
อ าเภอแม่สรวย 
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
อ าเภอป่าแดด 
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 
อ าเภอเวียงชัย 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
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อ าเภอแม่จัน 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
อ าเภอพาน 
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 
โรงเรียนนครวิทยาคม 
โรงเรียนพานพิทยาคม 
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
อ าเภอแม่สาย 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
โรงเรียนดรุณราษฏร์วิทยา 
อ าเภอเชียงของ 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
อ าเภอเชียงแสน 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
อ าเภอเทิง 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม 

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 
อ าเภอแม่ลาว 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
อ าเภอพญาเม็งราย 
โรงเรียนพญาเม็งราย 
โรงเรียนแม่ต  าวิทยา 
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแก่น 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
อ าเภอขุนตาล 
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
อ าเภอดอยหลวง 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

โรงเรียนประถม สพฐ. 
- โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ าเภอเชียงแสน 
โรงเรียนสาธิต 
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 
- โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด 
- โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
- โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล 
- โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ 
- โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า 
- โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
- โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 
- โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ 
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โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
- โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
- โรงเรียนวัดอ ามาตย์วิทยา อ าเภอเทิง 
- โรงเรียนชยาภวิัฒน์วิทยา อ าเภอพาน 
โรงเรียนเอกชน  
- โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา อ าเภอแม่สาย 
- โรงเรียนพรพิกุลพิทยา อ าเภอแม่สาย 
- โรงเรียนสันติวิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนวิศานุสรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ าเภอพาน 
- โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อ าเภอเทิง 
- โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา อ าเภอเทิง 
- โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียงป่าเป้า 
- โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ ์อ าเภอเวียงป่าเป้า 
- โรงเรียนลูกรักเชียงของ อ าเภอเชียงของ 
- โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ อ าเภอขุนตาล 
- โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
- โรงเรียนวัฒนศึกษา อ าเภอพาน 
โรงเรียนนานาชาติ  
- Chiangrai International School อ าเภอเมืองเชียงราย 
- Chiang Rai International Christian School (CRICS) อ าเภอเมืองเชียงราย 

 4.2 สาธารณสุข 
4.2.1 สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ปี 2558 

ล้าดับ 
อ้าเภอ 

อ้าเภอ 
จ้านวนเตียง รพศ./รพช. 

รพ.สต.ทัง้หมด 
 

สสช. ตามกรอบ มีอยู่จริง 

1 เมือง รพศ. 756 เตียง 787 เตียง 30 0 

2 เวียงชัย (พระญาณสงัวร) รพช. 30 เตียง 30 เตียง 9 0 

3 เวียงเชียงรุ้ง รพช. 30 เตียง 30 เตียง 6 0 

4 เทิง รพช. 90 เตียง 72 เตียง 16 0 

5 เชียงของ รพช. 90 เตียง 60 เตียง 17 0 

6 พญาเม็งราย รพช. 30 เตียง 48 เตียง 8 0 

7 เวียงแก่น รพช. 30 เตียง 30 เตียง 9 1 

8 ขุนตาล รพช. 30 เตียง 30 เตียง 6 0 

9 พาน รพช. 120 เตียง 120 เตียง 20 0 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiang_Rai_International_Christian_School_(CRICS)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ล้าดับ 
อ้าเภอ 

อ้าเภอ 
จ้านวนเตียง รพศ./รพช. 

รพ.สต.ทัง้หมด 
 

สสช. ตามกรอบ มีอยู่จริง 

10 ป่าแดด รพช. 30 เตียง 30 เตียง 6 0 

11 แม่สรวย รพช. 60 เตียง 67 เตียง 12 0 

12 เวียงป่าเปา้ รพช. 60 เตียง 72 เตียง 10 0 

13 แม่จัน รพช. 120 เตียง 101 เตียง 16 0 

14 แม่สาย รพช. 90 เตียง 120 เตียง 11 0 

15 เชียงแสน รพช. 60 เตียง 60 เตียง 13 0 

16 แม่ฟ้าหลวง รพช. 30 เตียง 30 เตียง 13 0 

17 แม่ลาว รพช. 30 เตียง 30 เตียง 9 0 

18 ดอยหลวง รพช. 30 เตียง 30 เตียง 4 0 

 รวม 1,686 เตียง 1,747 เตียง 215 1 

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 2559 
หมายเหตุ :  รพ. 30 เตียง 8 แห่ง , รพ. 60 เตียง 3 แห่ง , รพ. 90 เตียง 3 แห่ง , รพ. 120 เตียง 2 แห่ง,  
                รพ. 756 เตียง 1 แห่ง , รพ.ดอยหลวง เปิดเฉพาะ OPD ตั้งแต่ ธันวาคม 2557 

4.2.2 การจัดระดับสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ตารางท่ี 2 ระดับสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาระบบสาธารณสุขส่วนภูมิภาค 

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 2559 
หมายเหตุ - โรงพยาบาลแม่จัน ขอเลื่อนจาก M 2 เป็น M 1 ในปีงบประมาณ 2558 

     - โรงพยาบาลเชียงของ ขอเลื่อนจาก F1 เป็น M 2 ในปีงบประมาณ 2559 

ระดับสถานบริการ 
ระดับ A  

(Advance&Sophisticat
e Technology) 

ระดับ S 
(Standard-

Level Referal 
Hostital) 

ระดับ M  
(Mid-Level Referal 

Hostital) 

ระดับ F  
(First-Level Referal Hostital) 

M1 M2 F1 F2 F3 
-โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ศูนย์
ความเชี่ยวชาญ 
ระดับสูง 
1.ทารกแรกเกิดระดับ 2 
2.โรคมะเร็ง ระดับ 2 
3.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ระดับ 1 
4.โรคหัวใจและหลอด
เลือด ระดับ 1 

- 
 
 
 

 รพ. แม่สาย  
รพ. พาน  
และ 
รพ. แม่จัน 

รพ. เวียงป่า
เป้า,รพ. เทิง 
และ รพ. 
เชียงของ 

- รพ.สมเด็จฯ 
- รพ.เวียงเชียงรุ้ง 
- รพ.พญาเม็งราย 
- รพ. เวียงแก่น 
- รพ. ขุนตาล 
- รพ. ป่าแดด 
- รพ. แม่สรวย 
- รพ. เชียงแสน 
- รพ.แม่ฟ้าหลวง 
- รพ. แม่ลาว 

รพ. 
ดอย
หลวง 

 

1 แห่ง  - - 3 แห่ง 3 แห่ง 10 แห่ง 1 แห่ง 
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4.2.3 สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดอื่นและภาคเอกชน 
โรงพยาบาลเอกชน       

   - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จ านวน 1,120 เตียง 
   - โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ านวน     223 เตียง 

โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย    
   - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ านวน     107 เตียง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม    
   - โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จ านวน       60 เตียง 
     คลินิกแพทย์ จ านวน     168 แห่ง 
     คลินิกทันตแพทย์ จ านวน       39 แห่ง 
     คลินิกเทคนิคการแพทย์ จ านวน       13 แห่ง 
     คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จ านวน 301/38 แห่ง 
     คลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน         9 แห่ง 
     คลินิกสาขาการแพทย์แผนไทย จ านวน       17 แห่ง 
     สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน     165 แห่ง 
     สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จ จ านวน       69 แห่ง 
     สถานที่ขายยาแผนโบราณ จ านวน          19 แห่ง 
     สถานที่ผลิตขายยาแผนโบราณ จ านวน         9 แห่ง 
     สหคลินิก จ านวน         3 แห่ง 

 
4.2.4 ข้อมูลบุคลากรสุขภาพ 

จ านวนบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดเชียงรายเทียบกับประชากร 

บุคลากรสาธารณสุข 
จ้านวน (ปฏิบัติงานจริง) อัตราส่วน 1 : ประชากร 
สสจ. รพศ. รวม จ.เชียงราย ระดับประเทศ 

แพทย์ 118 176 294 1 : 4,113 1 : 3,305 
ทันตแพทย์  82 20 102 1 : 11,856 1 : 15,143 
เภสัชกร 89 45 134 1 : 9,024 1 :8,432 
พยาบาลวิชาชีพ 1,201 837 2,038 1 : 593 1 : 652 
นักวิชาการสาธารณสุข 377 6 383 - - 
จพ.สาธารณสุข 182 9 191 - - 
จพ.ทันตสาธารณสุข/ทันตาภิบาล 112 6 118 - - 

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 2559 
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ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  1. โรคติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์และอัมพาต) โรคเบาหวาน          
ซึ่งโรคกลุ่มนี้มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม 
การขาดการออกก าลังกาย และความเครียด โดยมีรากฐานมาจากวิถีชิวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
มีสุขภาพด ี
  2.  อัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรยังคงอยู่ในระดับสูง และแพร่กระจายไปสู่บุคคล   
ในครอบครัว กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในด้านการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมี
พฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร 
  3. ปัญหาสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับสูง โดยมีสาเหตุมาจากความเครียด  
ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4. โรคติดต่อที่ส าคัญที่พบอัตราการป่วยและอัตราการตายอยู่ในระดับสูงประกอบด้วย      
โรคไข้เลือดออก โรคแลปโตสไปรซิส และวัณโรค รวมทั้งประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง 
เพราะขาดความตระหนักต่อการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ 

5. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแลจากบุตรหลานและเด็กเล็ก ส่วนใหญ่พ่อแม่ต้องไป
ท างานต่างจังหวัด ได้ทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ 
ท าให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร และบางรายอาจเกิดปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว ท าให้เป็นเด็กมีปัญหา
ในสังคม  
  6. เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนของเพ่ือนบ้าน การกลับมาของ    
โรคอุบัติซ้ า และการควบคุมโรคระบาด ความปลอดภัยด้านอาหารหรือคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า
  7. ปัญหาด้านการสาธารณสุข ได้แก่ มีโรคติดต่อประจ าถิ่นที่ส าคัญต้องเฝ้าระวัง เช่น        
โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก ส่วนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เช่น ไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดใหญ่ 2009  

4.3 อาชญากรรม 
สถานการณ์อาชญากรรม 

การจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2558 
พิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้โดยค านวณจาก    
ผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการรายงานของส านักต ารวจแห่งชาติต่อจ านวนคดีแต่ละกลุ่มที่ได้รับแจ้ง 
ทั้งนี้ คดีให้หมายความถึงคดีท่ีอยู่ในความผิด 3 กลุ่ม ได้แก ่  

1. คดีอาญา     กลุ่มท่ี 1  : คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ  
2. คดีกลุ่มอาญา กลุ่ม 2   : คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 
3. คดีกลุ่มอาญา กลุ่ม 3   : คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลผลการด าเนินงาน ในงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ความผิด 3 ประเภท 
 

ผลการด้าเนินงานในปี พ.ศ. 2554 – 2558 
2554 2555 2556 2557 2558 

เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ เกิด จับ 
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 74 43 30 74 35 25 63 33 45 29 
2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 391 267 200 391 328 283 300 167 298 188 
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 491 348 281 491 466 392 339 187 757 356 

ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 2559 
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    แผนภูมิที่ 1 จ านวนการด าเนินงานจบักุมคดีความผดิ 3 ประเภท ในงบประมาณปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ที่มา : ต้ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 2559 

  การวิเคราะห์จ านวนการด าเนินงานจับกุมคดีความผิด 3 ประเภท ในงบประมาณปี  
พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่ามีแนวโน้มจ านวนคดีเพ่ิมขึ้นและลดลงแบบสลับฟันปลา โดยในปี 2558 เกิดคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์มากที่สุด 757 ครั้ง จับกุม 356 ครั้ง รองลงมาคือ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ 289 ครั้ง
จับกุม 188 ครั้ง และคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 45 ครั้ง จับกุม 29 ครั้ง ตามล าดับ 

4.4 ยาเสพติด 
สถานการณ์ยาเสพติด 

  ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
  1) จ านวนอ าเภอท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 18 อ าเภอ 
  2) จ านวนต าบลที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 268 ต าบล 
  3) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 - ระดับรุนแรง  จ านวน   268 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - ระดับปานกลาง  จ านวน   144  หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - ระดับเบาบาง   จ านวน   427 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 - ไม่มีปัญหา   จ านวน   973  หมู่บ้าน/ชุมชน 
  4) จ านวนสถานศึกษาที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  207  แห่ง 
  5) จ านวนสถานประกอบการที่มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  28 แห่ง 

ข้อมูลบุคคล 
1) จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ที่ได้จากการประมาณการ) 4,245 คน 
2) จ านวนผู้ค้ายาเสพติด (จากการประมาณการ) 818 ตามหมายจับ 42 คน 
3) จ านวนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ป.4 - ป.6 ประมาณ 38,604 คน  
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สถานที่บ้าบัดรักษาฟื้นฟู 
1) ระบบสมัครใจ          231 แห่ง/รองรับได้        10,000 คน/ปี 
2) ระบบบังคับบ าบัด         1 แห่ง/รองรับได้         1,200 คน/ปี 
3) ระบบต้องโทษ             2 แห่ง/รองรับได้            400 คน/ปี 
4) สถานที่ควบคุมตัวเพ่ือรอการพิสูจน์        -  แห่ง/รองรับได้               -  คน/ปี 
5) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                  18 แห่ง/รองรับได้             900 คน/ปี 
 

ผลการด้าเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) 
     1) การสกัดกั้นตามแนวชายแดน 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานการสกัดก้ันตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
คดี 212 258 223 178 212 

ยาบา้ 7,514,513 8,700,574 9,720,629 6,654,256 8,394,459 
ไอซ์ 129,471.57 129,472 65,753.5 40,000 117,989 

ที่มา  :  ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 
แผนภูมิที่ 1 ผลการด าเนินงานการสกัดก้ันตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการสกัดกั้นตามแนวชายแดน ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่ามีการ

ด าเนินการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี  2554 – 2556 เนื่องจากมีปัญหาการลักลอบน ายาเสพติด 
จากภายนอกเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง และหลังจากนั้นค่อยๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2556       
พอเข้าในช่วงปี 2557 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยมีจ านวนคดี 178 คดี เป็นคดียาบ้า 6,654,256 
ล้านบาท และคดียาไอซ์ 40,000 ล้านบาท เพราะในปี 2556 – 2557 มีแนวโน้มการเกิดปัญหาลดลงท าให้   
การด าเนินการสกัดกั้นตามแนวชายแดนลดลงตามไปด้วย แต่ในปี 2558 กลับเพ่ิมขึ้น โดยมีจ านวน 212 คดี
ยาบ้า 8,394,459 ล้านบาท และยาไอซ์ 117,989 ล้านบาท 
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2) การสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานการสกัดก้ันพื้นที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
ผู้ต้องหารายส าคญั 903 1,385 912 1,740 1,051 
จับกุมตามหมายจบั 105 147 141 57 395 

ตรวจสอบทรัพย์สิน (ลา้นบาท) - 64 ล้าน 194 ล้าน 69 ล้าน 68 ล้าน 
ยาบ้า (เม็ด) 15,639,543 11,630,170 13,568,196 17,311,324 18,561,135 
ไอซ์ (กรัม) 339,172 127,425 145,160 154,000 169,000 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 

แผนภูมิที่ 2 ผลการด าเนินงานการสกัดก้ันพื้นที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2554 - 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 

  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการสกัดกั้นพ้ืนที่ตอนใน ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่า        
ในปี 2554 – 2555 มีแนวโน้มลดลง พอเข้าช่วงปี 2556 กลับมีแนวโน้มค่อยๆ เพ่ิมสูงขึ้นจนถึงปี 2558         
มีผู้ต้องหารายส าคัญ 1,057 คน จับกุมตามหมายจับ 395 คน เป็นคดียาบ้า 18,561,135 เม็ด และเป็นคดี     
ยาไอซ์ 169,000 กรัม ตามล าดับ 

3) การบ้าบัดรักษา  
ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษา ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
ทุกระบบบ้าบัดรักษา (ราย) 5,359 7,556 8,252 7,934 5,350 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

แผนภูมิที่ 3 ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษา ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
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  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการบ าบัดรักษา ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่า มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 – 2556 เพราะมีผู้ติดยาและเข้ารับการบ าบัดรักษามาก และลดลงในปี 2557 
เหลือ 7,934 ราย และลดลงอีกในปี 2558 เหลือ 5,350 ราย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ผู้ติดยาลดลงและมีจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่น้อยลง ซึ่งถือว่าเป็นการ
ด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 

4) การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ตารางท่ี 4 การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
การสร้างความเข้มแข็ง มบ./ชช. 730 1,205 77 445 268 
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 21 123 25 168 192 

ศูนย์เรียนรู้ฯ 1 18 18 19 19 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

แผนภูมิที่ 4 การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

การวิเคราะห์การสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่า      
การสร้างความเข้มแข็ง มบ./ชช. ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจากปี 2555 – 2558 โดยในปี 
2558 มี 268 หมู่บ้าน ส าหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2554 – 2558 โดยในปี 
2558 มี 192 หมู่บ้าน ส่วนศูนย์เรียนรู้ฯ มีแนวโน้มคงที่ในปี 2555 – 2558 โดยในปี 2558 มี 19 ศูนย์ฯ   
เพราะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางด าเนินงานที่ชัดเจนร่วมกัน
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน 
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5) สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด 
ตารางท่ี 5 สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
โรงงานป้องกันยาเสพตดิ 40 20 32 28 21 
ศูนย์ให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการ 40 20 32 28 18 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 

แผนภูมิที่ 5 สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

  การวิเคราะห์สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่าในภาพรวม
ทั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการ และโรงงานป้องกันยาเสพติด มีอัตราคงลดลงอย่างต่อเนื่อง  
อย่างเห็นได้ชัดเจน โดยในปี 2558 มีศูนย์ให้ค าปรึกษาในสถานประกอบการ 18 แห่ง และโรงงานป้องกัน 
ยาเสพติด 21 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางในการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งและดูแล
สถานประกอบการด้านยาเสพติดของแต่ละปี  

 6) โรงเรียนป้องกันยาเสพติด 
ตารางท่ี 6 โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว 119 204 207 222 209 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

แผนภูมิที่ 6 โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2555 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
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  การวิเคราะห์โรงเรียนป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี 
2555 เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็น 204 โรง ในปี 2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 207 โรง และในปี 2557 มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นอีกเป็น 222 โรง ตามล าดับ เพราะการส่งเสริมจากภาครัฐเพ่ือสนับสนุนสถานศึกษาให้ปลอดจาก  
ยาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก อันเป็นผลดีต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติในอนาคต แต่ในปี 2558 กลับลดลงเหลือ 209 โรง เพราะปัญหา
ยาเสพติดเริ่มลดลงเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาด
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

7) การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ตารางท่ี 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

การด้าเนินงาน 
ผลการด้าเนินงาน 

2554 2555 2556 2557 2558 
งบประมาณ 13,386,720 11,176,500 10,898,560 9,034,980 6,694,000 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 
       แผนภูมิที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

  การวิเคราะห์การบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่า 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ใช้งบประมาณเพียง 6,694,000 บาท ตามล าดับ เนื่องจากการด าเนินงาน
ในช่วงหลังไม่ได้ใช้แต่งบประมาณเป็นหลักเท่านั้นแต่ใช้การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการป้องกัน  และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจ้าปี 2558 

ตารางที่ 8 การบริหารจัดการแผนงานที่ 1 เสริมสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด 

เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน หมู่บ้าน/ชุมชน 5 ประเภท 
 

ประเภท เป้าหมาย ผลการด้าเนินการ ร้อยละ 
1 ไม่มีปัญหา 529 529 100.00 
2 ติดชายแดน 288 288 100.00 
3 กองทุนแม่ฯ  25 25 100.00 
4 ครบขั้นตอน 1,594 1,594 100.00 
5 รุนแรง 77 77 100.00 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

แผนภูมิที่ 8 เป้าหมายผลการด าเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

  การวิเคราะห์เป้าหมายผลการด าเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชน 5 ประเภท พบว่าการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น เนื่องจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน 

ตารางท่ี 8 แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน บ้าบัดรักษาทุกระบบ 
ประเภท เป้าหมาย ผลการด้าเนินการ ร้อยละ 
สมัครใจ 2,600 4,226 162.54 
บังคับ 1,406 3,456 245.80 

ต้องโทษ 136 570 419.12 
ติดตาม 11,623 14,334 123.32 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

1 ไมม่ีปัญหา, 
เปา้หมาย, 529

1 ไมม่ีปัญหา, ผลการ
ด าเนินการ, 529

2 ติดชายแดน, 
เปา้หมาย, 288

2 ติดชายแดน, ผลการ
ด าเนินการ, 288

3 กองทนุแมฯ่ , 
เปา้หมาย, 25

3 กองทนุแมฯ่ , ผลการ
ด าเนินการ, 25

4 ครบขัน้ตอน, 
เปา้หมาย, 1,594

4 ครบขัน้ตอน, ผลการ
ด าเนินการ, 1,594

5 รุนแรง, เปา้หมาย, 
77

5 รุนแรง, ผลการ
ด าเนินการ, 77

1 ไมม่ีปัญหา

2 ติดชายแดน

3 กองทนุแมฯ่ 

4 ครบขัน้ตอน

5 รุนแรง
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แผนภูมิที่ 9 เป้าหมายผลการด าเนินงานบ าบัดรักษาทุกระบบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

  การวิเคราะห์เป้าหมายผลการด าเนินงานบ าบัดรักษาทุกระบบพบว่า การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ทุกประการ เนื่องจากมีผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบบ าบัดโดยแบบสมัครใจ 
 
ตารางที่ 10 แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 

เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน การป้องกันสถานศึกษาเสี่ยง 
ประเภท เป้าหมาย ผลการด้าเนินการ ร้อยละ 

เยาวชนเสี่ยง ป.5-6 27,575 26,356 95.58 

เฝ้าระวังสถานศึกษา 207 222 107.25 
สถานฯ สีขาว 20 33 165.00 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 
แผนภูมิที่ 10 เป้าหมายผลการด าเนินงานการป้องกันสถานศึกษาเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 

เยาวชนเสี่ยง ป.5-6, 
เปา้หมาย, 27,575

เยาวชนเสี่ยง ป.5-6, ผล
การด าเนินการ, 26,356

เฝา้ระวงัสถานศึกษา, 
เปา้หมาย, 207

เฝา้ระวงัสถานศึกษา, 
ผลการด าเนินการ, 222

สถานฯ สีขาว, เปา้หมาย
, 20

สถานฯ สีขาว, ผลการ
ด าเนินการ, 33

เยาวชนเสี่ยง ป.5-6

เฝา้ระวงัสถานศึกษา

สถานฯ สีขาว

เปา้หมาย, สมคัรใจ, 
2,600

เปา้หมาย, บงัคบั, 1,406

เปา้หมาย, ต้องโทษ, 136

เปา้หมาย, ติดตาม, 
11,623

ผลการด าเนินการ, สมคัร
ใจ, 4,226

ผลการด าเนินการ, บงัคบั, 
3,456

ผลการด าเนินการ, 
ต้องโทษ, 570

ผลการด าเนินการ, 
ติดตาม, 14,334เปา้หมาย

ผลการด าเนินการ
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  การวิเคราะห์เป้าหมายผลการด าเนินงานการป้องกันสถานศึกษาเสี่ยงพบว่า เฝ้าระวัง
สถานศึกษา และถนนฯ สีขาว บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนเยาวชนเสี่ยง ป.5 – ป.6 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย     
ที่ก าหนดไว้ 
 
ตารางที่ 11 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย 

เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน การปราบปรามยาเสพติด 
ประเภท เป้าหมาย ผลการด้าเนินการ ร้อยละ 

ขยายผลรายส าคัญ 918 1,290 140.52 
ตรวจสอบยึดทรัพย์ 47,000,000 198,120,129 421.53 
หมายจับค้างเก่า 289 147 50.87 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 

แผนภูมิที่ 11 เป้าหมาย ผลการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

การวิเคราะห์  เป้ าหมาย ผลการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติด พบว่า การขยายผล  
รายส าคัญและตรวจสอบยึดทรัพย์บรรลุเป้าหมาย ส่วนหมายจับค้างเก่ายังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

ตารางที่ 12 แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน ความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน 
ประเภท เป้าหมาย ผลการด้าเนินการ ร้อยละ 

          BLO แม่สาย 12 12 100.00 
BLO เชียงแสน 12 12 100.00 
BLO เชียงของ 12 12 100.00 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 
 

ขยายผลรายส าคญั, 
เปา้หมาย, 918

ขยายผลรายส าคญั, ผลการ
ด าเนินการ, 1,290

ตรวจสอบยดึทรัพย์, 
เปา้หมาย, 47,000,000

ตรวจสอบยดึทรัพย์, ผลการ
ด าเนินการ, 198,120,129

หมายจบัค้างเก่า, เปา้หมาย, 
289

หมายจบัค้างเก่า, ผลการ
ด าเนินการ, 147

ขยายผลรายส าคญั

ตรวจสอบยดึทรัพย์

หมายจบัค้างเก่า
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ตารางที่ 13 แผนงานที่ 6 การสกัดก้ันยาเสพติด 

ปริมาณจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน 
ปี ยาบ้า ไอซ์ 

2552 680,913 15,002 
2553 2,537,095 11,624 
2554 7,514,513 129,472 
2555 8,770,574 473,155 
2556 9,720,629 65,754 
2557 6,654,256 40,000 
2558 8,394,459 117,989 

ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 
 
แผนภูมิที่ 13 ปริมาณจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ที่มา : ศูนย์อ้านวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงราย 2559 

การวิเคราะห์ปริมาณจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน พบว่า ปริมาณการจับกุมในแต่ละประเภท
ของยามีความแตกต่างกัน โดยยาบ้าและยาไอซ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงในปี 2552 – 2556 โดยมียาบ้าและ 
ยาไอซ์ลดลงในปี 2557 เนื่องจากมีมาตรการตรวจค้นและจับกุมกันอย่างจริงจัง จากนั้นเพ่ิมขึ้นอีกในปี 2558 
เพราะการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการหลั่งไหลของประชากรจากต่างประเทศ เข้ามาทาง
พรมแดนและมีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      จังหวัดเชียงราย โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะ

หน่วยงานระดับภูมิภาคประจ าจังหวัด มีหน้าที่ประสานนโยบายและพัฒนาด้านสังคมในระดับพ้ืนที่  มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกลไกภาคีการท างานหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพั ฒนาเอกชน องค์กร  
ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และมุ่งสร้างความมั่นคงของมนุษย์กับกลุ่มเป้าหมาย  
ทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีข้อมูลเชิงสถานการณ์
และศักยภาพด้านสังคมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ยาบ้า, 2552, 680,913

ยาบ้า, 2553, 2,537,095

ยาบ้า, 2554, 7,514,513

ยาบ้า, 2555, 8,770,574

ยาบ้า, 2556, 9,720,629

ยาบ้า, 2557, 6,654,256

ยาบ้า, 2558, 8,394,459

ไอซ์, 2552, 15,002

ไอซ์, 2553, 11,624

ไอซ์, 2554, 129,472

ไอซ์, 2555, 473,155
ไอซ์, 2556, 65,754

ไอซ์, 2557, 40,000

ไอซ์, 2558, 117,989

ไอซ์

ยาบ้า
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1.1 องค์กรเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม การท างานภาคสังคม
จังหวัดมีองค์กรเครือข่ายการท างานที่เป็นส่วนสนับสนุนให้การท างานในพ้ืนที่ประสบผลส าเร็จมาจาก
หลากหลายประเภทองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในการประสานและก ากับดูแลของส านักงานพัฒนาสังคมฯ 
ประกอบไปด้วยองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(1) องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และมูลนิธิ สมาคมที่ได้รับการจดทะเบียน
รับรององค์กรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มีจ านวนทั้งสิ้น 160 องค์กร จ าแนกเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จ านวน 82 
องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จ านวน 78 องค์กร  

(2) องค์กรและเครือข่ายการท างานภาคสังคม จ าแนกเป็น 
- อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) จ านวน 1,720 คน 
- เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอ าเภอ  

                      จ านวน 18 อ าเภอ 
- อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ระดับท้องถิ่น) จ านวน 144 คน 
- อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือผู้พิการ (อพมก.) จ านวน 125 คน 
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จ านวน 620 คน 
- สภาเด็กและเยาวชน จ านวน 18 อ าเภอ 
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จ านวน 144 แห่ง (144 อปท.) 
- กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น  โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน  
  จ านวน 96 กองทุน 

1.2 สถานประกอบการ จังหวัดเชียงรายมีสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานพัฒนาสังคมฯ ที่มีฐานะเป็นผู้บังคับใช้ตามกฎหมายของกระทรวงฯ แต่ละฉบับ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์การท างาน เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท างาน    
ของจังหวัด ได้แก่ 

(1) หอพักที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 จ านวน 1,090 แห่ง 
(2) สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 จ านวน 101 แห่ง แยกเป็น สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จ านวน 52 แห่ง และสถาน
สงเคราะห์เด็กเอกชน จ านวน 49 แห่ง 

1.3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สืบเนื่องจากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาส าคัญ
ใน 4 เรื่อง ได้แก่  

1) การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส)  
2) การค้ามนุษย์  
3) แรงงานเด็ก  
4) การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ  

ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย
บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี 
ผู้สู งอายุ  และคนพิการ ที่ประสบปัญหา 4 ปัญหาหลักดังกล่าวอย่างเป็น องค์รวม ภายใต้ชื่อ “OSCC  
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก
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ประสานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม”  

หน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละประเด็นปัญหา 
ภายใต้สังกัดกระทรวง/หน่วยงานระดับประเทศ ที่รับผิดชอบ 4 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 

1) กระทรวงสาธารณสุข : การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) 
2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : การค้ามนุษย ์
3) กระทรวงแรงงาน :  การใช้แรงงานเด็ก 
4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : การกระท าความรุนแรง      

ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการทั้งนี้ในระดับจังหวัด มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง  
ของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยประสานงานกลางระดับจังหวัด ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ติดตาม ประสาน           
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทั้ง 4 ปัญหาในภาพรวมระดับจังหวัด เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือ
ตามกรอบระยะเวลาและครบวงจร และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหน่วยงานที่มี
บทบาทและภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือในแต่ละประเด็นปัญหา ประกอบด้วย 

1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) 
2) ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย การค้ามนุษย์ 
3) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายการใช้แรงงานเด็ก 
4) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย การกระท า 

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 

1.4 สถานการณ์และข้อมูลกลุ่มเป้าหมายด้านสังคม การท างานเพ่ือการป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัด โดย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย       
ในฐานะหน่วยงานประสานงานมีรายงานสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท  
    
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
5.1.1 ระบบขนส่งทางถนน 

      1) โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 คือเส้นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้  
จากกรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านพม่าและลาว ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อยดังนี้ 

- เส้นทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-
เชียงของ) ข้ามแม่น้ าโขงไปยังประเทศลาว (บ่อแก้ว -เวียงภูคา-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น) และเข้าสู่ประเทศจีน  
(บ่อหาน-เชียงรุ่ง-คุณหมิง) รวมระยะทาง 1200 กิโลเมตร   

- เส้นทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-พม่า-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย-
แม่สาย) ผ่านประเทศพม่า (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง) และเข้าสู่ประเทศจีนที่ดาลั๊ว ก่อนเชื่อมโยงกับเส้นทาง R3A  
ที่เชียงรุ้งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแม่สายถึงเชียงรุ้ง 380 กิโลเมตร  
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ตารางท่ี 1 จุดเด่นและข้อจ ากัดของเส้นทาง R3A และ R3B 
เส้นทาง จุดเด่น ข้อจ้ากัด 

R3A 
 

ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นกว่า
การขนส่งทางเรือ เหมาะแก่การ
ขนส่งสินค้าเกษตรที่มีอายุการเก็บ
รักษาสั้น 

1. ด่านห้วยทราย (ลาว) ที่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.  
    และหยุดทุกวันอาทิตย์ 
2. ที่เรือเชียงของ มีความแออัดทุกวันจันทร์ เนื่องจากแพขนานยนต์ปิดท า 
    การทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดสะสมต่อเนื่องของรถบรรทุก 
3. เส้นทางหลวงน้ าทา-บ่อเต็น ที่คดเคี้ยวและช ารุดในบางเส้นทาง ท าให้เกิด 
    อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
4. ปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น ท่ีคับคั่งและใช้เวลานานในการขน 
    ถ่ายสินค้าและน้ ามัน 

R3B ได้รับความนิยมในด้านการเป็น
เส้ น ท างท่ อ ง เที่ ย ว  เส้ น ท า ง
เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง-เมือง
ลา-เชียงรุ้ง 

1. ปัญหาทางการเมืองในพม่าท่ีมีผลต่อการเปิด-ปิดด่านพรมแดนไทย-จีน 
2. ข้อจ ากัดการใช้พาหนะเข้าออกชายแดนพม่าที่ไม่อนุญาตให้รถบรรทุก 
    สินค้าแบบตู้คอนเนอร์เข้าประเทศ ต้องใช้รถกระบะคลุมผ้าใบซึ่งอาจท า 
    ให้สินค้าเสียหายต่อสินค้าได้ 
3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่สูง และการเรียกเก็บเบี้ยบ้ายรายทางจากกลุ่มผู้มี 
    อิทธิพล  
4. ข้อจ ากัดของอ านาจการบริหารของพม่าที่มีผลต่อการด าเนินการของชน 
    กลุ่มน้อยที่ด่านต้าลั๊วะ 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส้านักงานจังหวัดเชียงราย 2559 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 
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2) สะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่  4 ตั้งอยู่  ข้ามแม่น้ าจากฝั่งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว               
(บ่อแก้ว) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง เชียงรายกับคุนหมิง ผ่านประเทศลาวตามแนวเส้นทาง R3 ด้วยระยะทาง 
430 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และภาคบริการ  
ถือเป็นจุดที่ท าให้เส้นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อย่างสมบูรณ์ 

3) ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญดังต่อไปนี้ 
3.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
3.2 ทางหลวงสายเอเชีย 3 (Asian Highway 3 : AH 3) 
3.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118  
3.4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 
3.5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 
3.6 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 
3.7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089  
3.8 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129  
3.9 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290  
3.10 ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืนๆ  

4) ทางหลวงชนบท 
ทางหลวงชนบทในจังหวัดเชียงรายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  

มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดน นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีความคล่องตัวในการ
สัญจร ซึ่งโครงข่ายทางหลวงชนบทนับเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าได้ในพ้ืนที่
ระดับย่อยที่ทางหลวงแผ่นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การวางตัวของโครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่รอบนอกของย่าน
พ้ืนที่กิจกรรมทางธุรกิจ แต่มีการวางตัวบริเวณพ้ืนที่ชานเมือง หรือพ้ืนที่ชุมชนชนบท เพ่ือเชื่อมโยงย่านกิจกรรม 
การอยู่อาศัยของชุมชนดังกล่าวเข้ากับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าพ้ืนที่กิจกรรม 
ทางธุรกิจในพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก ลักษณะของทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนมีพ้ืนผิวลาดยางแอสฟัลท์ มีจ านวนช่องจราจร 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) เนื่องจาก  
ความต้องการการเดินทางภายในพ้ืนที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผ่านมีจ านวนน้อย ท าให้จ านวนช่องจราจรสามารถ
รองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร  

5.1.2 ระบบขนส่งทางน้้า 
จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่าเรือเชียงแสน

แห่งที่ 2 และ (2) ท่าเรือเชียงของ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด าเนินการโดย 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลุ่มแม่น้ าโขง

ตอนบน เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการเดินเรือ
พาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน เมียนมา สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ด าเนินการ
ก่อสร้ างเพ่ื อ ใช้ ทดแทนท่ าเรือ เชี ยงแสนแห่ งแรก  ซึ่ งตั้ งอยู่ ในตั ว เมื องประวัติ ศาสตร์ เชี ย งแสน 
ท าให้ไม่สามารถขยายศักยภาพได้ ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเม่ือวันที่ 18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  
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           2. ท่าเรือเชียงของ 
ท่าเรือเชียงของ (ท่าเรือน้ าลึก) เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ โดยเป็นเรือ

สัญชาติจีนที่ล าเลียงสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสนไปขึ้นสินค้าที่ท่าเรือเชียงของ สินค้าจะเป็นของใช้อุปโภคบริโภค
ทั่ ว ไป แ ล ะผ ล ไม้  เรื อ ข น าด ก ล า งจ ะ เป็ น เรื อ ข อ ง  ส ป ป .ล าว  สิ น ค้ า เก ษ ต ร  เช่ น  ก ร ะ เที ย ม  
และเรือขนาดเล็กเป็นของ สปป.ลาว และไทยเป็นเรือรับส่งนักท่องเที่ยวข้ามฝากไปยัง สปป.ลาว ขนสินค้า
อุปโภคบริโภคทั่วไป และเป็นท่าเรือแพขนานยนต์(โป๊ะ) เพ่ือขนถ่ายรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าสินค้าไปยัง 
สปป.ลาว และไปยังประเทศจีนตอนใต้ (เมืองจีนหง) โดยจะใช้เส้นทาง R3A สามารถใช้การได้ระยะทาง  
493 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมงจะถึงด่านพรมแดนของประเทศจีนตอนใต้  
(เมืองจีนหง) สินค้าท่ีส่งออกไป สปป.ลาว จะเป็นรถบรรทุกน้ ามัน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค 
ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กเส้นและของใช้ต่างๆ ทั่วไป สินค้าหลักที่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ได้แก่  น้ ามันเบนซิน น้ ามันดี เซลหมุนเร็ว  ยางพารา ผลไม้  ดอกกล้วยไม้  เครื่องอุปโภค -
บริโภค อุปกรณ์ส าหรับบรรจุภัณฑ์ สินค้าน าเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่ ถ่านหินลิกไนต์และสินค้าทางการเกษตร 
สินค้าน าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่  พืชผัก ดอกไม้สด ผลไม้ เป็นต้น ส าหรับสินค้าสัตว์น้ าส่งออก
ไป สปป.ลาว คือ ปลาน้ าจืด และส่งออกไปประเทศจีนคือ ปลาทะเลแช่แข็ง จระเข้น้ าจืด และลูกปลาสวยงาม 

5.1.3 ระบบขนส่งทางอากาศ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) มีจ านวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจ านวนเที่ยวบินเฉลี่ย 36 เที่ยวบิน/วัน มีพ้ืนที่  
ในส่วนผู้โดยสาร 16,665 ตร.ม. พ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 
3,400 ตัน เป็นท่าอากาศยานที่สามารถรองรับทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศได้  
โดยได้มีการวางแผนการพัฒนาให้เป็น Land Journey ส าหรับการเดินทางไปยังพม่า จีน และเวียดนาม 

 
ตารางท่ี 1 สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 – 2558 

ปี จ้านวนเที่ยวบิน  
ขึ้น - ลง 

จ้านวนผู้โดยสาร การขนถ่ายสนิค้า (ตัน) 

เข้า ออก ผ่าน รวม เข้า ออก ผ่าน รวม 
2554 5,804 410,548 395,285 9 805,842 1,268 2,507 - 3,775 
2555 6,674 471,734 454,462 127 926,323 1,486 3,407 - 4,893 

2556 6,882 535,330 518,299 234 1,053,863 1,176 3,389 - 4,565 
2557 10,029 653,275 638,108 325 1,291,708 1,034 2,674 - 3,708 

2558 12,799 830,102 809,727 503 1,640,332 976 3,078 - 4,054 

ที่มา : กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 2559 
 

5.1.4 ระบบขนส่งทางราง 
โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงข่าย

ทางรถไฟ ภายใต้การดูแลโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค เนื่องจากผล  
ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคือ การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ลดค่าใช้จ่าย 
ด้านพลังงานในการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังอ านวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน 
โครงการนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
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5.2 การไฟฟ้า 
  ระบบไฟฟ้า 
ตารางท่ี 2 ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอ าเภอ ปี 2558 

อ้าเภอ 
จ้านวนผู้ 
ใช้ไฟฟ้า 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ชั่วโมง) (Gwh.) 

ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ 
/สาธารณะ 

อ่ืนๆ รวม 

เมืองเชียงราย 85,592 3.94 18.72 0.04 0.53 25.30 
เวียงชัย 16,188 1.29 1.50 0.01 0.03 2.83 
เชียงของ 21,357 16.99 14.26 41.03 36.76 72.12 

เทิง 25,194 19.91 15.96 2.89 2.34 41.10 
พาน 43,059 2.85 3.38 - 0.08 6.24 

ป่าแดด 9,829 0.63 1.34 - 0.05 2.02 
แม่จัน 32,601 33.06 31.92 3.59 0.35 68.92 

เชียงแสน 20,270 21.25 72.70 2.52 0.97 97.45 
แม่สาย 33,301 48.34 117.63 2.00 1.44 169.41 
แม่สรวย 20,930 1.20 1.47 - 0.01 2.69 

เวียงป่าเป้า 21,503 1.38 1.77 - 0.01 3.16 
พญาเม็งราย 12,227 9.61 4.83 0.90 0.35 15.69 
เวียงแก่น 8,391 6.01 14.26 4.10 4.10 10.35 
ขุนตาล 10,230 7.52 3.37 0.81 0.58 12.28 

แม่ฟ้าหลวง 14,196 16.25 9.21 2.47 0.21 28.15 
แม่ลาว 19,324 1.72 2.22 0.01 0.03 3.97 

เวียงเชียงรุ้ง 8,532 0.52 0.36 - 0.00 0.88 
ดอยหลวง 8,005 6.53 2.68 0.23 0.14 9.58 

รวม 410,959 198.99 317.58 60.62 48.00 572.15 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 2559 

5.3 การประปา 
  การประปา 
ตารางท่ี 3 สถิติการประปา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2558 

อ้าเภอ 
ก้าลังการ

ผลิต 
(ลบ.ม.) 

น้้าท่ีผลิตได้  
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้าที่จ้าหน่าย 
แก่ผู้ใช้น้้า (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้าที่จ่าย
เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า 
ที่ใช้ใน 

ระบบ(ลบ.ม.) 

จ้านวน
ผู้ใช้น้้า  
(ราย) 

เมืองเชียงราย 17,520,000 8,919,896 6,723,091 1,747,661 449,144 26,250 
เวียงชัย - - - - - - 
เชียงของ 1,752,000 862,147 675,916 154,086 32,145 3,332 
เทิง 876,000 452,979 359,337 82,417 11,025 1,652 
พาน 1,226,400 1,178,435 750,079 267,240 161,116 4,260 
ป่าแดด - - - - - - 
แม่จัน 1,389,600 1,170,570 611,086 444,078 115,406 2,522 
เชียงแสน 876,000 803,265 396,061 387,799 19,405 2,188 
แม่สาย 5,694,00 3,764,891 2,646,724 674,783 443,384 13,009 
แม่สรวย - - - - - - 
เวียงป่าเป้า 1,752,000 548,351 439,218 93,033 16,100 2,389 



1-32 
 

อ้าเภอ 
ก้าลังการ

ผลิต 
(ลบ.ม.) 

น้้าท่ีผลิตได้  
(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้าที่จ้าหน่าย 
แก่ผู้ใช้น้้า (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้าที่จ่าย
เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์และ
รั่วไหล (ลบ.ม.) 

ปริมาณน้้า 
ที่ใช้ใน 

ระบบ(ลบ.ม.) 

จ้านวน
ผู้ใช้น้้า  
(ราย) 

พญาเม็งราย 438,000 104,042 102,178 372 1,492 492 
เวียงแก่น - - - - - - 
ขุนตาล - - - - - - 
แม่ฟ้าหลวง - - - - - - 
แม่ลาว - - - - - - 
เวียงเชียงรุ้ง - - - - - - 
ดอยหลวง - - - - - - 

รวม 31,524,000 17,804,576 12,703,690 3,851,469 1,249,217 56,094 
ที่มา : ส้านักงานการประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ 2559 

 
5.4 โทรศัพท ์

  ระบบโทรศัพท์ 

ตารางท่ี 4 บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2555 – 2558 
รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมี 123,223 123,304 123,708 123,618 
   บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 71,009 71,180 71,584 71,494 
   บริษัทสัมปทาน 52,124 52,124 52,124 52,124 
เลขหมายโทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า 63,245 58,414 53,398 72,202 
   บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 41,211 39,679 37,935 36,101 
        ธุรกิจ 3,942 4,005 4,012 3,965 
        บ้านพัก 30,955 29,137 27,509 25,791 
        ราชการ 2,851 2,841 2,802 2,799 
        บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 601 601 600 600 
        โทรศัพท์สาธารณะ 2,862 3,006 2,942 2,888 
   บริษัทสัมปทาน - 89 70 58 

 
ที่มา : บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 2559 
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5.5 ไปรษณีย์หรือสื่อสาร หรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
5.5.1 ไปรษณีย์ 

ตารางท่ี 5 บริการไปรษณีย์ เป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558 

หมายเหตุ : ไม่รวมที่ท้าการไปรษณีย์อนุญาต  ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ากัด 2559 

  5.5.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางที่ 6 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556 – 2558 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

จ้านวน ร้อยละ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

การใช้คอมพิวเตอร์ 1,147,667 1,090,400 1,088,384 100 100 100 

    ใช้ 364,183 352,311 278,467 31.7 32.3 25.6 

    ไม่ใช้ 783,484 738,089 809,917 68.3 67.7 74.4 

การใช้อินเทอร์เน็ต 1,147,667 1,090,400 1,088,384 100 100 100 

    ใช้ 294,889 296,395 298,101 25.7 27.2 27.4 

    ไม่ใช้ 852,778 794,002 790,283 74.3 72.8 72.6 

การมีโทรศัพท์มือถือ 1,147,667 1,090,400 1,088,384 100 100 100 

    มี 862,325 826,244 831,093 75.1 75.8 76.4 

    ไม่มี 285,342 264,156 257,291 24.9 24.2 23.6 
ที่มา : การส้ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1 พ.ศ. 2556 – 2558 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 2559 

อ้าเภอ 
ที่ท้าการ
ไปรษณีย์ 

ปี 2557 ปี 2558 

ไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา 

พัสดุ
ไปรษณีย์ 

บริการ
พิเศษ 

ไปรษณียภัณฑ์
ธรรมดา 

พัสดุ
ไปรษณีย์ 

บริการ
พิเศษ 

เมืองเชียงราย 4 4,115,113 45,175 903,016 3,494,000 54,000 941,000 
เวียงชัย 1 286,921 6,688 56,550 89,000 9,000 49,000 
เชียงของ 1 246,447 4,320 54,029 91,000 4,000 62,000 
เทิง 2 261,274 3,915 73,723 248,000 5,000 91,000 
พาน 2 140,513 3,952 47,167 207,000 5,000 84,000 
ป่าแดด 1 49,965 2,020 23,939 39,000 1,000 24,000 
แม่จัน 3 179,746 19,276 100,658 136,000 14,000 119,000 
เชียงแสน 1 142,033 4,178 52,331 177,000 6,000 82,000 
แม่สาย 2 193,406 33,604 228,749 154,000 68,000 313,000 
แม่สรวย 1 47,414 4,576 42,069 40,000 4,000 47,000 
เวียงป่าเป้า 2 169,147 6,853 86,453 113,000 7,000 95,000 
พญาเม็งราย 1 96,618 1,902 24,619 88,000 3,000 29,000 
เวียงแก่น 1 100,772 1,490 16,995 110,000 1,000 20,000 
ขุนตาล 1 30,020 634 14,726 30,000 1,000 18,000 
แม่ลาว 1 69,163 2,890 29,899 69,000 3,000 37,000 

รวม 24 6,128,552 141,473 1,754,923 5,085,000 185,000 2,011,000 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
        ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 

     โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product : GPP) ในปี 2557 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
(ตามราคาประจ าปี) เท่ากับ 95,995 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Per Capital GPP) เท่ากับ 82,899 บาท/ปี  
รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขา  การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 36,130 
ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลฯ  
คิดเป็นมูลค่า 13,270 ล้านบาท การศึกษา คิดเป็นมูลค่า 10,202 ล้านบาท และการผลิตอุสาหกรรม คิดเป็น
มูลค่า 5,028 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ตามราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 - 2557 
(หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ตามราคาประจ้าปี 2557 
จ้าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559 
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การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย จ าแนกตามสาขาการผลิตของปี พ.ศ. 2553 - 2557 
พบว่าในภาพรวมมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย ส าหรับปี พ.ศ. 2557 สาขาที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด  
คือ เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 36,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 รองลงมาคือ การขายส่ง 
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้บุคคลและของใช้ในครัวเรือน 13,270 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 13.82 การศึกษา 10,202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 และการผลิตอุตสาหกรรม 5,028 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามล าดับ   

การค้าชายแดน 
ในปี 2558 การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านด้านจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมูลค่า
การค้ารวม 45,026.70 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 3,837.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.32 โดยมูลค่าการน าเข้า
รวม 5,381.99 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 807.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.65 สินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ สินค้า 
กสิกรรม ไม้ซุง ถ่านหินลิกไนท์ มูลค่าการส่งออก 39,644.71 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 3,030.08 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 8.28  

ตารางท่ี 1 สถิติการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 – 2558 (หน่วย : ล้านบาท)  
ประเภท  ปี  2555 ปี  2556 ปี 2557 ปี 2558 % 56/55 % 57/56 % 58/57 

การค้ารวม  35,977.62 38,386.99 41,189.15 45,026.70 6.70 7.30 9.32 
ส่งออก  31,958.87 34,313.37 36,614.63 39,644.71 7.37 6.70 8.28 
น าเข้า  4,018.75 4,073.62 4,574.52 5,381.99 1.37 12.30 17.65 
ดุลการค้า  27,940.12 30,239.75 32,040.11 34,262.72 8.23 5.95 6.94 

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 2559 
 

แผนภูมิที่ 2 มูลค่าการค้าชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2555 – 2558 (หน่วย : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 2559 
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6.1 ด้านการเกษตร 
ภาคการเกษตรการผลิตสาขาเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรม  

3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมด้านพืช กิจกรรมด้านปศุสัตว์ และกิจกรรมด้านการประมง ดังนี้  
   1)  กิจกรรมด้านพืช 

   พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ถั่วเหลือง ล าไย ลิ้นจี่ ยางพารา และพืชผัก นอกจากนี้ ยังมีพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จังหวัดมุ่งพัฒนาให้เป็นพืช
เศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ได้แก่ ชา กาแฟ สับปะรด เป็นต้น 

ข้าว นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย ในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก
ข้าวนาปี จ านวน 1,183,613 ไร่ เนื ้อที่เก็บเกี่ยว 1,174,129 ผลผลิต 663,308 ตัน พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง 
จ านวน  453,311 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 450,298 ไร่ ผลผลิต 310,678 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
พาน เทิง เชียงของ และแม่จัน   

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี - นาปรัง ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าว ในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 513,449 ไร่ เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 500,694 ไร่  และผลผลิตรวม 338,526 ตัน แหล่ งผลิตที่ ส าคัญอยู่ ในเขตอ าเภอเวียงป่ าเป้ า  
เชียงแสน เทิง แม่สรวย และเชียงของ  

 

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 482,469 482,089 457,990 571,276 513,449 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 475,073 474,458 283,150 490,926 500,694 

ผลผลิต (ตัน) 333,211 333,751 291,977 340,738 338,526 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 
 

ข้าวนาป ี 2554 2555 2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 1,348,827 1,351,430 1,206,308 1,224,768 1,183,613 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 1,233,556 1,297,890 1,179,858 1,205,641 1,174,129 
ผลผลติ (ตัน) 726,211 740,923 711,052 715,448 663,308 

ข้าวนาปรัง 2554 2555 2556 2557 2558 
เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 511,229 515,794 591,527 513,482 453,311 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 504,768 514,245 519,422 505,523 450,298 
ผลผลติ (ตัน) 348,658 365,823 501,047 350,523 310,678 
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ล้าไย เป็นพืชที่นิยมปลูกทั่ วไปในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากผลผลิตสามารถน าไปอบแห้ ง  
และเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 130,936 ไร่  
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 130,308ไร่ ผลผลิตรวม 64,996 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอพาน แม่สรวย เมือง  
ป่าแดด และ เทิง 

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลการปลูกล าไย ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ล้าไย 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 125,593 121,258 131,087 172,091 130,936 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 121,430 120,337 130,166 78,268 130,308 

ผลผลิต (ตัน) 48,693 61,731 56,271 35,147 64,996 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 

ลิ้นจี่  เป็นไม้ผลท่ีส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย แต่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เกษตรกรต้องเก็บ
ขายสด ท าให้มีปัญหาด้านตลาด ในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 20,476 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 20,413 ไร่ และ
ผลผลิตรวม 5,899 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอเมือง แม่สรวย แม่จัน และแม่ฟ้าหลวง  

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการปลูกลิ้นจี่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ลิ้นจี่ 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 32,626 32,120 28,374 18,409 20,476 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 32,616 32,110 28,369 13,132 20,413 

ผลผลิต (ตัน) 8,187 11,945 5,929 4,185 5,899 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที ่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกในพื้นที่ใหม่ ในปี 2546 และจังหวัด
เชียงรายได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปลูกยางพาราเพ่ือยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้แก่เกษตรกรใน
แหล่งปลูกยางพาราใหม่ ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2547 – 2549 ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 342,111 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 243,111 ไร่  ปริมาณ
ผลผลิตรวม 45,948 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอเทิง เวียงชัย พาน และเวียงเชียงรุ้ง 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา  ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ยางพารา 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 240,364 311,685 383,702 345,102 342,111 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 48,406 81,000 214,033 232,230 243,111 
ผลผลิต (ตัน) 11,956 15,309 49,740 48,995 45,948 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 
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ชา จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที ่มีพื ้นที ่ปลูกชามากที ่สุดของประเทศและในปี 2547 จังหวัด 
ได้ก าหนดให้ชาเป็นพืชยุทธศาสตร์หลัก โดยส่ งเสริมให้มีการปลูกชาเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนพืชอ่ืนๆ  
ที่ให้ผลตอบแทนต่ า และผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางผลิตชาพันธุ์ดีของประเทศ พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ 
ชาอัสสัม ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิม และชาจีน ที่เริ่มนิยมปลูกเนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด 
ในปีเพาะปลูก 2558 มีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 75,437 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 75,437 ไร่ ผลผลิตรวม 31,127 ตัน 
แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สรวย และเวียงป่าเป้า 
 
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการปลูกชา ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

ชา 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 77,638 50,515 53,658 46,869 75,437 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 77,154 29,381 46,275 34,303 75,437 

ผลผลิต (ตัน) 37,034 19,538 18,195 11,168 31,127 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ ในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม 38,525 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 30,146 ไร่ และ
ผลผลิตรวม 4,070 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอแม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เมือง และแม่สาย 
 

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการปลูกกาแฟ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

กาแฟ 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่)  24,305 30,178 47,694 46,812 38,525 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 14,521 17,144 32,554 26,572 30,146 
ผลผลิต (ตัน) 2,440 2,829 2,071 2,149 4,070 

 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 

สับปะรด  เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีกชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ สับปะรดนางแล  
และสับปะรดภูแล ในปี 2558 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 11,767 ไร่ เนื้อที่เก็บเก่ียว 11,487 ไร่ ผลผลิตรวม 36,767 ตัน 
แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอเมือง แม่จัน และพาน 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการปลูกสับปะรด ปี พ.ศ. 2554 - 2558 

สับปะรด 2554 2555 2556 2557 2558 

เนื้อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 18,131 19,846 18,313 31,776.20 11,767 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 17,697 19,512 18,313 13,783.00 11,487 
ผลผลิต (ตัน) 68,965 51,296 50,359 86,625.95 36,767 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2559 
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6.2 การประมง 
 การจับสัตว์น้้าตามแหล่งน้้าธรรมชาติ ในเขตจังหวัดเชียงรายมีแหล่งน้ าธรรมชาติประมาณ 1,700 
แห่ง โดยแหล่งน้ าสาธารณะที่ ใหญ่ที่สุด คือ “หนองหลวง” อยู่ในเขต ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย  
และต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย อ่างเก็บน้ าที่ใหญ่ที่สุด คือ “อ่างเก็บน้ าแม่ต๊าก” อยู่ในเขตต าบล 
ดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย ปลาที่จับได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่ ปลานิล ตะเพียน นวลจันทร์ สร้อยขาว ดุก 
ช่อน บู่ ยี่สกเทศ กด สวาย ค้าว แค้ แกง ไน หมอ ตอง หมู สลิด สังกะวาด แขยง เพ้ีย กระแห เนื้ออ่อน บึก 
ฉลาด จีน ข้างลาย ซิว กุ้งฝอย และ กุ้งก้ามกราม  ปริมาณที่จับได้ในปี 2558 คิดเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,500 ตัน  
มีมูลค่ารวม 200 - 250 ล้านบาท ผลผลิตสัตว์น้ าที่จับได้ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย  
ในชุมชน 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ในปี 2558 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า รวม 20,144 ราย จ านวนบ่อเลี้ยงปลา 
33 ,488 บ่ อ  คิ ด เป็ น พ้ื นที่  31 ,486 .15 ไร่  โดยแหล่ งผลิ ต ใหญ่ ที่ สุ ดอยู่ ที่ อ า เภอพาน  เนื่ อ งจาก 
มีระบบชลประทานแม่ลาวรองรับ และมีการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่ม/ชมรม ที่ประกอบกิจการด้านการเลี้ยงสัตว์น้ า
แบบครบวงจร รวม 14 แห่ง มีสมาชิกรวม 1,990 ราย เลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์  มีผลผลิตจ าหน่ายออกสู่ตลาด
เฉลี่ยวันละประมาณ  40 - 45 ตัน การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ ร้อยละ 65 เป็นการเลี้ยงในระดับเพ่ือการยังชีพ 
อาศัยน้ าฝน และอีกร้อยละ 35 เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ชนิดสัตว์น้ าจืดที่เลี้ยงส่วนใหญ่ เป็นปลานิล ประมาณ 
50% ปลาดุก ประมาณ 30 %  และ สัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆ เช่น กุ้งก้ามกราม ตะเพียน นวลจันทร์ ยี่สกเทศ และ กบ) 
ประมาณ 20 %  ในปี 2558 มีปริมาณผลผลิตจากการเลี้ยงรวม 33,150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท 
นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ยังเป็นแหล่งเลี้ยงของกุ้งก้ามกราม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเทิง และ อ าเภอแม่จัน  
มีก าลังผลิตประมาณ 250 ตัน/ปี 
 การเพาะพันธุ์สัตว์น้้าในเขตจังหวัดเชียงราย ในปี 2558 มีฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ า รวม 25 ฟาร์ม มีฟาร์ม
เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศที่ อ.พาน, และฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาบึก ปลาเทโพ และ ปลาเทพา ที่อ าเภอเวียงชัย 
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเวียงชัย จ านวนลูกพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตออกจ าหน่ายในปี 2558 ประมาณ 100 ล้านตัว 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท พันธุ์สัตว์น้ าที่จ าหน่าย คือ ปลานิล ปลาดุก กบ ตะเพียน นวลจันทร์ และ 
ยี่สกเทศ เป็นต้น ลักษณะฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ ามี 2 แบบ คือ 
  รูปแบบท่ี 1 ท าการเพาะพันธุ์ลูกปลาเอง มีบ่อพ่อแม่พันธุ์ บ่อเพาะ และบ่ออนุบาล 
  รูปแบบท่ี 2  ซื้อลูกปลาจากแหล่งอ่ืนมาอนุบาล และขุนให้ได้ขนาดแล้วจ าหน่าย  
ลูกพันธุ์ปลาที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จ าหน่ายให้แก่ผู้เลี้ยงปลาภายในจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 8 จ าหน่าย
ให้จังหวัดใกล้เคียง คือ น่าน และ เชียงใหม่  อีกร้อยละ 2 จ าหน่ายให้ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ พม่า และ ลาว 

 

ตารางท่ี 1 แสดงพ้ืนที่เพาะเลี้ยงและผลผลิตสัตว์น้ าที่ส าคัญ ปี พ.ศ. 2556 – 2558 

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 2559 
 

ประเภท 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ผลผลิต 
(ตัน) 

พ้ืนที่ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) พ้ืนที่ (ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

พ้ืนที่ (ไร่) 

รวมทั้งสิ้น 32,366 30,565 32,751 31,035 31,805 33,782 
ปลานิล 27,601 22,515 27,797 22,850 23,730 28,905 
ปลาดุก 3,293 7,810  3,487 7,920  7,820 3,442 
กุ้งก้ามกราม 1,472 240  1,467 265  255 1,435 
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 ในภาพรวมผลผลิตสัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2556 มีผลผลิต 32,366 ตัน ปี 2557 
ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็น 32,751 ตัน และลดลงในปี 2558 เหลือ 31,805 ตัน ส่วนพ้ืนที่เพาะเลี้ยงในปี 2556  
มี 30,565 ไร่ เพ่ิมขึ้นในปี 2557 – 2558 เป็น 33,782 ไร่ เพราะจังหวัดเชียงรายมีการส่งเสริมการท าเกษตร
และเลี้ยงสัตว์และน ามาจ าหน่ายในตลาดเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมการประกาศเป็นเมืองอาหารปลอดภัย  
เพ่ือสุขภาพ  

สภาพปัญหาและการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย 

 การท้าประมงในแหล่งน้้าธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหา 

 1. การท าการประมงด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย 
การท าการประมงด้วยวิธีที่ผิดพระราชบัญญัติการประมง  ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ การจับปลา  

โดยใช้โพงพาง การใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต  ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการป้องกันและปราบปราม 
 - ด้านการป้องปราม  ได้ประชุมชี้แจงแก่ อบต. ผู้น าชุมชน ชาวประมงและประชาชนภายในชุมชน  
ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 
 - ด้ านการปราบปราม  ได้ควบคุมการท าประมงและตรวจปราบปรามผู้ฝ่ าฝืนกระท าผิด 
พระราชบัญญัติการประมงในแหล่งน้ าต่าง ๆ ทั่วไปของจังหวัดเชียงราย 

 2. การน าปลาจากท้องถิ่นอ่ืนมาปล่อยในแหล่งน้ าภายในท้องถิ่น 
 ปัจจุบันแหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดเชียงราย  จ านวนหลายแห่ง ได้มีปัญหาการแพร่กระจายของ  
ปลาชะโด ซึ่งปลาชนิดนี้ไม่ได้เป็นปลาพ้ืนบ้านในแหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย แต่มีผู้น ามาจากถิ่นอ่ืน
น ามาปล่อยในจังหวัดเชียงราย ซึ่งปลาชะโดเป็นปลาที่มีนิสัยดุร้าย และกินปลาชนิดอ่ืนเป็นอาหาร  
การแพร่กระจายของปลาชนิดนี้มีผลให้ปลาน้ าจืดในแหล่งน้ าลดจ านวนลง 

ตารางที่ 2 แหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย ที่มีปัญหาการแพร่กระจายของปลาชะโดในแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

ที่มา : ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 2559 

ล้าดับที ่ ชื่อแหล่งน้้า สถานที่ต้ังของแหล่งน้้า 
1 หนองบงกาย  ต.โยนก,  ต.ป่าสัก  อ.เชียงแสน 
2 หนองบัวหลวง บ้านโจโก้ ต.เวียง อ.เชียงของ 
3 อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าช้าง ต.สถาน  อ.เชียงของ 
4 อ่างเก็บน้ าขุนปล้อง ต.ปล้อง อ.เทิง 
5 อ่างเก็บน้ าปางแดง ต.แม่ลอย อ.เทิง 
6 อ่างเก็บน้ าห้วยเชียงเคี่ยน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 
7 อ่างเก็บน้ าห้วยน่าน ต.แม่ลอย อ.เทิง 
8 อ่างเก็บน้ าห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
9 หนองปึ๋ง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
10 หนองบัว ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
11 หนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย  ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
12 อ่างเก็บน้ าแม่ต๊าก ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
13 อ่างเก็บน้ าแม่เปิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
14 อ่างเก็บน้ าห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว 
15 อ่างเก็บน้ าห้วยก้างไม้ยา ต.ไม้ยา  อ.พญาเม็งราย 
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6.3 การปศุสัตว ์
  กิจกรรมด้านปศุสัตว์  ประกอบด้วยชนิดสัตว์เลี้ยงที่ส าคัญ ดังนี้ 

โคเนื้อ ในปี 2558 จังหวัดเชียงราย มีโคเนื้อ จ านวน 28,202 ตัว แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงราย 

โคนม ในปี 2558 จังหวัดเชียงราย มีโคนม จ านวน 4,553 ตัว แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ใน
อ าเภอแม่ลาว 

กระบือ ในปี 2558 จังหวัดเชียงราย มีกระบือจ านวน 8,372 ตัว  แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ใน
เขตอ าเภอแม่จัน 

สุกร ในปี 2558 จังหวัดเชียงราย มีการเลี้ยงสุกร จ านวน 126,674 ตัว แหล่งผลิตที่ส าคัญ
อยู่ในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า 

ไก่ ในปี 2558 จังหวัดเชียงราย มีปริมาณไก่ จ านวน 4,093,782 ตัว แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่
ในเขตอ าเภอพาน 

  ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 

ชนิดสัตว์เลี้ยง 
2555 2556 2557 2558 

จ้านวนสัตว์ (ตัว) จ้านวนสัตว์ (ตัว) จ้านวนสัตว์ (ตัว) จ้านวนสัตว์ (ตัว) 
โคเนื้อ 61,570 34,386 28,834 28,202 
โคนม 4,927 4,775 5,009 4,553 
กระบือ 17,161 11,207 9,435 8,372 
สุกร 201,136 149,820 129,962 126,674 
ไก ่ 3,069,579 3,702,626 3,752,014 4,093,782 

   ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 2559      
 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ที่มา : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 2559      
 

การวิเคราะห์ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า โคเนื้อ โคนม กระบือ และสุกร 
มีแนวโน้มค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเพราะเกษตรกรหันไปท าการเกษตรและประกอบอาชีพอย่างอ่ืนมาก
ขึ้น โดยในปี 2558 มีโคเนื้อเหลือเพียง 28,202 ตัว โคนม 4,553 ตัว กระบือ 8,372 ตัว สุกร 126,674 ตัว  
ส่วนไก่มีแนวโน้มการเลี้ยงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 – 2558 โดยในปี 2558 มีจ านวนมากถึง 
4,093,782 ตัว 

17,161 11,207 9,435 8,372
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6.4 การบริการ 
การค้าและบริการ 

  จั งหวัด เชี ยงราย มี การจดทะเบี ยนธุ รกิ จ  ประเภทห้ างหุ้ นส่ วนและบริษั ทที่ คงอยู่                   
ในปีงบประมาณ 2558 ส าหรับสถานประกอบการคงอยู่ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 4,650 ราย แบ่งเป็นบริษัทจ ากัด 
2,077 ราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2,567 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 6 ราย 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2553 – 2558 

ทะเบียนนิติบุคคล 
ปี พ.ศ. 

2553  2554  2555  2556  2557  2558 

บริษัทจ ากัด 1,151 1,310 1,430 1,621 1,805 2,077 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,768 1,985 2,149 2,296 2,396 2,567 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 2 3 3 5 6 6 

บริษัทมหาชน - - - - - 1 

รวม 2,921 3,298 3,582 3,922 4,207 4,650 

ที่มา : ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย 2559 
 

 

แผนภูมิที่ 1 จ านวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 
    
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

การวิเคราะห์จ านวนทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่  จ าแนกตามประเภทการจดทะเบียน 
ในภาพรวม ปี พ.ศ. 2554 – 2558 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีบริษัทจ ากัด 2,077 แห่ง  
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 6 แห่ง ส่วนห้างหุ้นส่วนจ ากัด 2,567 แห่ง ตามล าดับ เนื่องจากมีการส่งเสริม 
การจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 

2554 2555 2556 2557 2558

1,310 1,430
1,621 1,805

2,0771,985 2,149 2,296 2,396 2,567

3 3 5 6 6

บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
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6.5 การท่องเที่ยว 

 ด้านการท่องเที่ยว 
ในปี พ.ศ. 2555 – 2558 จังหวัดเชียงรายมีผู้มาเยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้น โดยเริ่มจาก ปี พ.ศ. 2555 

2,751,780 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2556 มีผู้มาเยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้นเป็น 2,909,804 คน เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.74 
และในปี พ.ศ. 2557 มีผู้มาเยี่ยมเยือนลดลงเหลือ 2,776,250 คน คิดเป็นร้อยละ -4.59 เนื่องมาจาก 
เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน
เพ่ิมข้ึนเป็น 3,078,976 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 เนื่องจากมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
  ในส่วนของด้านรายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2556  
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเริ่มตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2555 มีรายได้รวม 18,817.93 บาท และเพ่ิมขึ้นในปี 2556  
เป็น 20,728.69 บาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.15 แต่ใน ปี พ.ศ. 2557 มีรายได้รวมลดลงเหลือ 
19,778.84 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ -4.58 เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นท าให้นักท่องเที่ยว 
ไม่เดินทางมาเยือนในพื้นที่ และกลับมีอัตราเพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 22,848.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.52  

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  
1) อ้าเภอเมืองเชียงราย 

   อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 
แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช  
   กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัดง าเมือง บนดอยง าเมือง กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์ส าคัญแห่งหนึ่ง 
เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช 

 วัดพระสิงห์ ถนนท่าหลวง ใกล้ศาลากลางจังหวัด เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์องค์ที่
ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารลายค า วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน 

  วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ต าบลเวียง เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน  
   วัดพระธาตุดอยทอง ถนนอาจอ านวย หลังศาลากลางจังหวัด บนดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ ากก  
   วัดร่องขุ่น ต าบลป่าอ้อดอนชัย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร บนเส้นทางไปจังหวัดพะเยา 
เลี้ยวขวาที่สามแยกทางไปน้ าตกขุนกรณ์  ประมาณ 100 เมตร  วัดอยู่ซ้ายมือ ออกแบบและก่อสร้าง  
โดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ 
  วัดห้วยปลากั้ง ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
ที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ  
"พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา 
หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์ เล็กๆ 12 ราศี  วัดห้วยปลากั้งเป็นวัด
ซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ 
สาเหตุที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อว่า “พบโชคธรรมเจดีย์” เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่โบราณกาล 
ไม่ทราบประวัติการสร้างแน่ชัด แต่มาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้น
จ านวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง 
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  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว.วชิรเมธี)  
พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” (International 
Meditation Center) รมณียสถานแห่งนี้ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๑๗ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 
บนเนื้อที่กว่า ๑๗๐ ไร่ ทิศเหนือติดทุ่งนา ทิศใต้ติดอ่างเก็บน้ าห้วยสัก ทิศตะวันออกติดอ่างเก็บน้ าห้วยสัก  
ทิศตะวันตกติดถนนของชุมชน 
   “วัดร่องเสือเต้น” ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ ากก 
ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง  
ก่อนจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัดแห่งนี้เป็นจ านวนมาก เมื่อ 80-100 ปีก่อน จากค าบอกเล่าของคน
ถ้าคนแก่ เล่าว่าในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจ านวนมากโดยเฉพาะเสือ 
ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นมักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน้ าไปมาตรงที่แห่งนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ต่อๆ กันมาว่า   
“ร่องเสือเต้น” รวมทั้งได้เรียกหมู่บ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ว่า “บ้านร่องเสือเต้น” อีกด้วย “วัดร่องเสือเต้น”  
ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยจากฝีมือของศิลปินชาวพ้ืนบ้าน  นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่น 
ชาวเชียงราย ผู้ซึ่งเมื่อคราวจบการศึกษาใหม่ๆ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย  
ในการสร้างวัดร่องขุน เมื่อมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้ จึงได้น าวิชาที่ร่ าเรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ 
จนกลายเป็นวัดโดดเด่นในเรื่องสีสันและความสวยงาม 
   ศาลารอยพระบาท รัชกาลที่ 9  ประดิษฐานอยู่บนดอยโหยด ในค่ายเม็งรายมหาราช 
นอกจากเป็นสถานที่ประดิษฐานรายพระบาท และศาลาทรงงานเฉลิมพระเกียรติที่สง่างามและสมพระเกียร ติ
แล้วยังเป็นสถานที่ส าหรับผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ 
    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 8 กิโลเมตร 
บนเส้นทางเชียงราย-แม่จัน เข้าไปทางด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในสวนมีทัศนียภาพสวยงาม
บรรยากาศร่มรื่น มีหนองบัวกว้างถึง 223 ไร่ เป็นสถานที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ เพราะน้ าในหนองบัวใสเย็น  
และเต็มเปี่ยมตลอดปี  
   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้ งขึ้นด้วย 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 
100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพระหว่าง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ  

2) อ้าเภอแม่ลาว 
    พระธาตุจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ต าบลจอมหมอกแก้ว สร้างขึ้นในสมัยใดยังไม่
ปรากฏหลักฐาน ชาวบ้านเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุอัฐิของเชื้อพระวงศ์สมัยโบราณ  

3) อ้าเภอแม่จัน 
  น้้าพุร้อนป่าตึง หรือ น้้าพุร้อนห้วยหินฝน (จันทน์ผาอาบน้้าแร่) จากสามแยกแม่จัน  

ไปตามถนนหมายเลข 1089 แม่จัน-ท่าตอน ประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตต าบลป่าตึง บนเนื้อที่เกือบ 10 ไร่  
            พิพิธภัณฑ์พระ ตั้งอยู่ซ้ายมือบนถนนแม่จัน-เชียงแสน 6 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวม

สุดยอดพระพุทธรูปโบราณ และพระเครื่องทุกยุคสมัย  
  วัดหม่ืนพุทธ บ้านป่าไร่ ต าบลท่าข้าวเปลือก เป็นที่ประดิษฐานพระสังขจายที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หน้าตักกว้าง 15 x 19 เมตร สร้างที่เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   
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  พระธาตุจอมจันทร์ ต าบลสันทราย ครูบาทิพย์ เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 การเดินทาง
ออกจากอ าเภอเชียงแสนโดยทางหลวงหมายเลข 1016 สายเชียงราย-เชียงแสนมุ่งสู่อ าเภอแม่จัน ผ่านเทศบาล
จันจว้า ต าบลจอมสวรรค์ และต าบลสันทราย ถึงปากทางเข้าพระธาตุจอมจันทร์      

  ส้านักปฏิบัติธรรมถ้้าป่าอาชาทอง รู้จักกันในนาม “พระขี่ม้าบิณฑบาต” ตั้งอยู่ต าบลศรีค้ า 
บนดอยสูงที่อยู่ห่างไกล พระครูบาเหนือชัยเจ้าอาวาสของส านักสงฆ์ ซึ่งเป็นอดีตนายทหารม้าเก่า จึงให้เณร  
ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ วิ่งระยะทางร่วม 5 กิโลเมตร  

4) อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
    ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอกเป็นชุมชนผู้อพยพจาก
กองพล 93 ซึ่งอพยพจากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย จ านวนสองกองพันคือ กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และกองพันที่ 5 อยู่ท่ีบ้านแม่สลองนอก  
    บ้านเทอดไทย เดิมเรียกว่า “บ้านหินแตก” อยู่ห่างจากเชียงราย 66 กิโลเมตร ใน พ.ศ. 2511 
ขุนส่าเคยเข้ามาใช้เป็นฐานที่มั่นในฐานะผู้น ากองทัพกู้ชาติไต “ขุน” เป็นค าที่ประชาชนรัฐฉาน เรียกบุคคลที่ให้
ความเคารพนับถือ แต่ชาวโลกรู้จักขุนส่าดีในชื่อ “ราชาเฮโรอีน” 
   ดอยหัวแม่ค้า อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,850 เมตร จากเชียงรายใช้เส้นทางเดียวกับทางขึ้น
ดอยแม่สลองสายเก่า ทางหลวงหมายเลข 1130 แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก้อ ผ่านบ้านเทอดไทย ไปจนถึง 
บ้านแม่ค า ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ้านหัวแม่ค าอยู่เกือบสุดชายแดน เส้นทางเป็นทางลูกรัง
คดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง ดอยหัวแม่ค าเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชาวเขาขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ นอกจากนี ้ยังมีอีก้อ ม้ง และมูเซอ  

  พระต้าหนักดอยตุง  เคยเป็นที่ ประทับแปรพระราชฐานเพ่ือทรงงานของสมเด็จ            
พระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิ งชายและขอบหน้ าต่ างเป็นลวดลายต่างๆ โดยฝีมือช่ างชาวเหนือ  
รอบๆ พระต าหนักมีสวนดอกไม้หลากพันธุ์ หลายสี ให้ความสวยงามสดชื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเห็น  
หมอกจาง ๆ บริเวณยอดเขารอบ ๆ พระต าหนัก มีเจ้าหน้าที่น าชมเป็นรอบ ๆ ละ 20 นาที เปิดให้เข้าชมทุกวัน
  สถูปดอยช้างมูบและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง บนดอยช้างมูบ ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง 
บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของดอยตุง มีพระสถูป
ช้างมูบ เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะเหมือนช้างหมอบ 

5) อ้าเภอแม่สาย 
  อ าเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110  

เป็นอ าเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ าแม่สายเป็นพรมแดน  
มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี 

 พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 17.5 บนทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุ 
พระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า น ามาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้  
ได้ท าธงตะขาบ (ภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึง
เมืองไหน ก็จะก าหนดเป็นฐานพระสถูป 

พระธาตุดอยเวา หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาย บนดอยริมฝั่งแม่น้ าแม่สาย ตามประวัติกล่าวว่า 
พระองค์เวาหรือเว้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนก เป็นผู้สร้างเพ่ือบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่งเมื่อ พ .ศ. 364 
นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง  
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 ถ้้าผาจม หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สาย อยู่ห่างจากอ าเภอแม่สายไปทางทิศเหนือประมาณ 1 .5 
กิโลเมตร ถ้ าผาจมตั้งอยู่บนดอยอีกลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันตกของดอยเวา ติดกับแม่น้ าสาย เคยเป็นสถานที่   
ซึ่งพระภิกษุสงฆ์นั่งบ าเพ็ญเพียรภาวนา เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

 ถ้้าปุ่ม ถ้้าปลา ถ้้าเสาหินพญานาค ตั้งอยู่ที่ดอยจ้อง หมู่ที่ 11 ต าบลโป่งผา ห่างจากอ าเภอแม่สาย 
ไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 110 ประมาณ 12 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร 
ดอยจ้องเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ าหินงอก หินย้อย และทางน้ าไหลมากมาย 

  ถ้้าปุ่ม อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขา ต้องปืนขึ้นไปภายในถ้ ามืดมาก ต้องมีผู้น าทาง 
   ถ้้าปลา เป็นถ้ าหนึ่งที่มีน้ าไหลภายในถ้ า เคยมีปลาชนิดต่างๆ ทั้งใหญ่น้อยว่ายออกมาให้เห็น
เป็นประจ า ภายในถ้ ายังมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า  
“พระทรงเครื่อง” เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแถบนี้ 
   ถ้้าเสาหินพญานาค อยู่ในบริเวณเดียวกัน เดิมต้องพายเรือข้ามน้ าเข้าไปชม ภายหลังได้สร้าง
ทางเดินเชื่อมกับถ้ าปลา ระยะทาง 150 เมตร ภายในถ้ ามีหินงอก หินย้อย และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย 

6) อ้าเภอเชียงแสน 
    อ าเภอเชียงแสน  เป็นอ าเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 60 
กิโลเมตร เชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เดิมชื่อ “เวียงหิรัญนครเงินยาง” ปัจจุบันยังมี
ซากก าแพงเมืองโบราณ 2 ชั้น และโบราณสถานหลายแห่งปรากฏอยู่ทั้งในและนอกตัวเมือง  
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน  เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณ                 
เมืองโบราณเชียงแสนและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจาก  
เชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน 
    พระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู
เมื่อประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังแบบล้านนา เป็นเจดีย์ใหญ่
ที่สุดในเชียงแสน 
    วัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตก าแพงเมือง เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราช
เป็ นผู้ ส ร้ างเมื่ อ  พ .ศ . 2032 ได้ท รงหล่ อพระพุทธรูปองค์หนึ่ งหนั กล้ านทอง (1 ,200 กิ โลกรัม )                 
ขนานนามว่าพระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน ในวัดนี้ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์  
เรียกกันว่าพระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร์งดงามมากศิลปะสุโขทัย 
   โบราณสถานวัดป่าสัก อยู่ห่างจากอ าเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร เขตต าบลเวียง 
พระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1838 และให้ปลูกต้นสักล้อมก าแพงจ านวน 300 ต้น จึงได้ชื่อว่า  
“วัดป่าสัก” ทรงตั้งพระพุทธโฆษาจารย์เป็นสังฆราชจ าพรรษา ณ อารามแห่งนี้ 
  วัดพระธาตุผาเงา อยู่ห่างจากอ าเภอเชียงแสนไปตามเส้นทางเชียงแสน-เชียงของ ประมาณ  
4 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบค า เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนหินก้อนใหญ่ 
วิหารปัจจุบันสร้างทับซากวิหารเดิม บนยอดเขาข้างหลังวัดเป็นที่ตั้งพระบรมพุทธนิมิตเจดีย์  
   พระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบแม่น้ าเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าวว่า  
พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 พร้อมกับพระธาตุจอมทอง เพ่ือบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน  
    ทะเลสาบเชียงแสน หรือ หนองบงคาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงแสนตามทางหลวงหมายเลข 
1016 สายเชียงแสน-แม่จัน ไปประมาณ 5 กิโลเมตร ในฤดูหนาวมีฝูงนกน้ าอพยพมาอาศัยที่ทะเลสาบแห่งนี้ 
และยังมีทิวทัศน์สวยงามมากเวลาพระอาทิตย์ตก 
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    สบรวก หรือ ดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองค้า อยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร 
ตามถนนเลียบริมแม่น้ าโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ าโขงซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว 
มาพบกับแม่น้ ารวกซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะมองเห็น
ดินแดนที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองค า 
    พระพุทธนวล้านตื้อ ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองค า เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
น้ าหนักกว่า 69 ตัน สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร ประทับนั่งบนเรือแก้วกุศลธรรม
ขนาดใหญ่ และมีตุงเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถฯ อยู่ข้าง
พระพุทธรูป 
    หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองค้า ห่างจากอ าเภอเชียงแสน 9 กิโลเมตร เป็นสถานที่ 
จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองค า ต้นก าเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้น าฝิ่นเข้ามา  
ในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการด ารงชีวิตที่ต้องพ่ึงพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น  การฟ้ืนฟูสภาพชีวิต
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองค าของประเทศไทย 
    พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เป็นของเอกชน เปิดให้เข้าชมทุกวัน มีการจัดทัวร์เกวียน “ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง” 
โดยเกษตรกรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองค า โดยจัดน าเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 เส้นทาง คือ  
รอบบ่อปลา (ระยะสั้นประมาณ 15-20 นาที) เริ่มต้นจากจุดรับ ผ่านเข้าในแปลงท านา วนรอบบ่อปลาในนาข้าว 
ชมวิธีการท านาในแปลงนาสาธิตและธรรมชาติรอบ ๆ รอบพ้ืนที่ชายป่าและเนินเขา (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 
    พระธาตุปูเข้า ตามเส้นทางเชียงแสน-สบรวก แยกซ้ายก่อนถึงสามเหลี่ยมทองค าเล็กน้อย 
รถยนต์สามารถขึ้นไปถึงยอดเขา หรือจะเดินขึ้นบันไดก็ได้ พระธาตุปูเข้านี้เป็นโบราณสถานอยู่บนดอยเชียงเมี่ยง   
ริมปากน้ ารวก  

7) อ้าเภอเชียงของ 
    อ าเภอเชียงของ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 114 กิโลเมตร ตามเส้นทางสาย
อ าเภอเชียงแสน-เชียงของ ทางหลวงหมายเลข 1129 เป็นทางเลียบฝั่งโขง ห่างจากเชียงแสนประมาณ 55 
กิโลเมตร  
    ท่าเรือบั๊ค จุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ าโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย 
แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้โดยติดต่อ
ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ 
    บ้านหาดบ้าย  ตั้ งอยู่ระหว่างเส้นทางเชียงแสน -เชียงของ ถนนเลียบริมแม่น้ าโขง  
เป็นหมู่บ้านของชาวไทลื้อมีขนบธรรมเนียมประเพณีงดงามน่าสนใจ โดยเฉพาะฝีมือการทอผ้าพ้ืนเมืองที่มี
ชื่อเสียงจากอ าเภอเชียงของ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวไปยังบ้านหาดบ้าย 
    ศิลปะบนผืนฝ้าที่มีคุณค่าดุจทองค้าของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย จากสิบสองพันนามาสู่
ศรีดอนชัย กับศิลปะลวดลายบนผืนฝ้าที่มีคุณค่าดุจทองค าของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ลื้อลายค าของสุริยา วงค์ชัย ลูกหลานไทลื้อรุ่นปัจจุบันที่จัดสร้างพิภัณฑ์ขึ้นมา 
เพ่ือเก็บรักษาผ้าทอไทลื้อไว้สืบทอดให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป 

    8) อ้าเภอเวียงแก่น 
    ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และเที่ยวชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ในเดือนธันวาคม 
ถึงมกราคม มีดอกซากุระและดอกเสี้ยวบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า 
โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา  
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  หาดผาได อยู่ห่างจากเทศบาลเวียงแก่น 12 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวเหมาะส าหรับ                     
ฤดูหนาว เกาะแก่งและแนวหาดทรายในล าน้ าโขงปรากฏเป็นบริเวณกว้างดูสวยงามมาก  

        9) อ้าเภอเทิง 
    ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น อยู่ ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กม.  
มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1 ,628 เมตร โดยมีหน้าผา
เป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง  
    วัดพระธาตุจอมจ้อ ต าบลเวียง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 65 กิโลเมตร พระธาตุจอมจ้อ 
เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเทิงมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  

10) อ้าเภอขุนตาล 
     ด อย พ ญ าพิ ภั ก ดิ์  ห รื อ  ภู ห ล งถั ง  อ ยู่ ห่ า งจ าก ถ น น เทิ ง -ขุ น ต าล -เชี ย งข อ ง                       
เพียง 6 กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นยอดเนินสูงสามารถชมทิวทัศน์ได้ถึง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอ 
ขุนตาล อ าเภอเวียงแก่น และอ าเภอเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถมองเห็นยอดภูชี้ฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
อยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าประมาณ 18 กิโลเมตร อดีตเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสู้รบระหว่างรั ฐบาลกับขบวนการ 
ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  

11) อ้าเภอพาน 
     วัดพระธาตุจอมแว่  หมู่ที่  2 ต าบลเมืองพาน ถนนจอมแว่ (สายเก่า) ต าบลเมืองพาน  
เป็นพระธาตุที่มีประชาชนชาวอ าเภอพานและอ าเภอใกล้เคียงนับถือกันว่าเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์   
     อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพ้ืนที่ครอบคลุมอ าเภอแม่สรวย อ าเภอพาน อ าเภอ             
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา มีเนื้อที่ 
731,250 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูง มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ  
ป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง มีสัตว์ป่าและนกหลายชนิด  

12) อ้าเภอแม่สรวย 
 วัดพระเจ้าทองทิพย์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามถนนสายเชียงราย -เชียงใหม่  
เลี้ยวขวากิโลเมตรที่ 121 ที่บ้านห้วยส้ม ผ่านต าบลศรีถ้อย เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร 

 วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต าบลแม่สรวย เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ใน พ.ศ. 2482                 
หลวงพ่ออดุลย์สีหวัตต์ (สิงห์ค า) ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอแม่สรวย และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง 
ได้เทศนาอบรมประชาชนให้มีความเชื่อถือเลื่อมใสในองค์พระธาตุแน่นแฟ้น  
 ดอยวาวี อยู่ห่างจากตัวเมือง 85 กิโลเมตร/2 ชั่วโมง จากทางหลวงหมายเลข 118   
ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกขวาไปตามถนนสายบ้านตีนดอย-บ้านใหม่หมอกจ๋าม ผ่านเขื่อนแม่สรวย 
เส้นทางมีสภาพค่อนข้างคดเคี้ยว เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ  
เชิงเกษตร วิถีชีวิตชาวจีน ชมไร่ชา สวนส้ม ดอยกาดผี หรือภูนมสาว เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุด 
อีกแห่งหนึ่ง สูงจากระดับน้ าทะเล 1,650 เมตร  

13) อ้าเภอเวียงป่าเป้า 
 วัดอรัญญวิเวกคีรี หรือ พระธาตุจอมผ่อ ตั้งอยู่ที่ บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ 7 ต าบลเวียง 
จากหลักฐานท าเนียบการสร้างวัดจังหวัดเชียงราย ระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2263 ต่อมาใน พ.ศ.2520 ระหว่าง
การรื้อเจดีย์ได้พบวัตถุมงคลมากมายพร้อมแผ่นเงิน จารึกประวัติการสร้างเจดีย์จานเป็นภาษาล้านนา จึงได้มี
การบูรณะเรื่อยมา จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2546 และได้จัดให้มีประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมผ่อ 
ทุกวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 4  
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 บ่อน้้าร้อนธรรมชาติ อยู่ที่ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ กม. ที่ 64-65 
มีบ่อน้ าร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ บริเวณบ่อน้ าร้อนมีชาวบ้านน าไข่มาขายเพ่ือให้นักท่องเที่ยวทดสอบต้มในบ่อน้ า
ร้อน เป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย 
 หมู่บ้านเวียงกาหลง (ดินแดนแห่งวัฒนธรรม) ตั้งอยู่ที่บ้านป่าส้าน หมู่ที่ 5 ต าบลเวียงกาหลง 
ห่างจากเส้นทางหลักสายเชียงราย-เชียงใหม่ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 120 ไปทางอ าเภอวังเหนือ ประมาณ 
3 กิโลเมตร จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดเวียงกาหลงซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้านขวามือ
เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาแบบเวียงกาหลง  
 อุทยานแห่งชาติขุนแจ เดินทางไปตามเส้นทางสายเชียงราย-เชียงใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 
118 จะถึงที่ท าการอุทยาน ซึ่งอยู่ริมทางหลวงบริเวณ กิโลเมตรที่ 55-56  เป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นสมบูรณ์
ของป่า มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีสัตว์ป่าหลายชนิด ได้แก่ ชะมด หมูป่า เก้ง เม่น หมี ลิงลม  นกต่าง 
 น้้าตกแม่โถ เป็นน้ าตกที่มีน้ าไหลตลอดปี มีทั้งหมด 7 ชั้น  สูง 40 เมตร สามารถเดินทาง 
โดยรถยนต์จากท่ีท าการอุทยานถึงทางขึ้นน้ าตก (บ้านแม่โถ) 
 น้้าตกขุนแจ เป็นน้ าตกที่สวยงาม มี 6 ชั้น บริเวณน้ าตกมีพ้ืนที่ส าหรับปิกนิกและกางเต็นท์ 
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากที่ท าการอุทยานฯ 2 ชั่วโมง 
 ดอยมด มีความหนาแน่นของป่าดิบชื้นระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดดอยมด มีพืชขึ้นหลาย
ชนิด เช่น กล้วยไม้ดิน เฟิร์น มอส และพืชอ่ืน ๆ ร่มรื่นและชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา   
 ดอยลังกา มีความสูง 2,000 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ท าให้มองเห็น
ทิวทัศน์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติ มีเส้นทางเดินป่าใช้เวลาเดินป่า 4 วัน 3 คืน  
 การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติขุนแจต้องมีเจ้าหน้าที่น าทาง และต้องเตรียมอุปกรณ์ค้างแรม 
มาเอง เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว  
 บ่อน้้าพุร้อนทุ่งเทวี เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ทั้งในท้องที่และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง โดยบ่อน้ าพุร้อนตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย ภายในบ่อน้ าพุร้อนประกอบไปด้วย บ่อน้ าพุร้อนที่มีการก่อปูนล้อมรอบแหล่งเกิดน้ าพุร้อน  
กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยประมาณ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่บริเวณโดยรอบ  

14) อ้าเภอป่าแดด 
 พระธาตุจอมคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต าบลป่าแดด ทางเข้าติดกับโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม  
มีอายุประมาณ 1,800 ปี เพราะจากลักษณะของพระพุทธรูปหินทรายและลักษณะองค์พระธาตุ (องค์เดิม)  
เป็นหินทราย และจะต้องมีการเคลื่อนย้ายมาจากเมืองพะเยาและ/หรือ เวียงลอ เพราะในพ้ืนที่ของอ าเภอป่าแดด
ไม่มีหินทราย สันนิษฐานได้ว่า พ้ืนที่ของอ าเภอป่าแดดทั้งหมด เป็นเมืองหน้าด่านหรือหัวเมืองของเมืองพะเยา 
และ/หรือเวียงลอในสมัยนั้น  

15) อ้าเภอเวียงชัย 
 โบราณสถานพระเจ้ากือนา ตั้งอยู่ที่บ้านไตรแก้ว หมูที่ 8 ต าบลเวียงเหนือ ตามประวัติ 
กล่าวว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริยาธิราชของแคว้นโยนก ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าผายู  
ซึ่งมีต้นราชวงค์คือ “พญามังราย” 
 วัดโบราณเวียงเดิม ตั้งอยู่บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2 ต าบลเวียงเหนือ เดิมชาวบ้านเรียกว่า  
วัดพระโบราณ อดีตเป็นวัดร้างมาก่อน ประมาณ พ.ศ. 2497 มีชาวบ้านอพยพมาจากจังหวัดล าปาง   
มาตั้งรกรากที่ท ากิน ตั้งชื่อว่าบ้านสันผักฮ้ี ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพเข้ามามากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเวียงเดิม
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ในปี พ.ศ.2515 ได้มีการพัฒนาถนนหนทางโดยขนอิฐจากกู่วัดร้างไปซ่อมแซมถมถนน บังเอิญได้ขุดพบ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีความสวยงามสมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

16) อ้าเภอพญาเม็งราย 
 คุ้มพญามังราย ตั้งอยู่บ้านสันป่าสัก หมูที่ 3 ต าบลเม็งราย อยู่ห่างจากอ าเภอพญาเม็งราย 
ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นสถานที่สักการบูชา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 เมษายน 
ของทุกปี จะมีการจัดงานไหว้สาพญามังราย เพ่ือประกอบพิธีบวงสรวงและถวายเครื่อง 
 วนอุทยานน้้าตกตาดควัน  อยู่ในเขตบ้านแม่ต  าน้ าตก หมู่ที่ 6 ต าบลตาดควัน อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 74.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ าตกตาดควันเป็นน้ าตก   
ชั้นเดียวขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร เกิดจากล าห้วยที่ไหลมาจากอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งอยู่ทาง  
ทิศตะวันตกผ่านบ้านเย้าตาดควัน มาสิ้นสุดบริเวณหน้าผาของน้ าตกลงสู่อ่างเก็บน้ าตาดควัน  
 

17) อ้าเภอดอยหลวง 
 พระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา วัดอรัญญวิเวก  
บ้านป่าลัน ต าบลปงน้อย ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ 
และให้ไว้เป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค์  

1.5.6 ปูชนียสถาน 
                   เชียงรายมีปูชนียสถานที่ส าคัญเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นแหล่งศิลปกรรมโบราณสถาน 
สูงค่าต่อการศึกษาและท่องเที่ยว คือ  

1) อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงรายพ่อขุนเม็งรายมหาราช             
ได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย 

2) วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากร ได้รับการบูรณะใหม่และเพ่ือเป็นอนุสรณ์ว่าวัดพระแก้วแห่งนี้ได้มีการสร้าง “พระหยก
เชียงราย”  

3) วัดพระสิงห์  เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาท
จ าลองบนแผ่นศิลา มีอักษรขอมโบราณจารึกว่า “กุศลาธมมา” 

4) กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัด บนดอยง าเมือง เป็นบรรจุอัฐิของพระขุนเม็งรายมหาราช 
5) พระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยริมฝั่ งแม่น้ ากก เป็นพระธาตุ เก่าแก่ที่มีก่อนที่ พ่อขุน            

เม็งรายมหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 1483 
6) พระธาตุดอยตุง เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า 

ซึ่งน ามาจากมัธยมปะเทศเมื่อก่อนสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้ท าธงตะขาบ (พ้ืนเมืองเรียกว่า ตุง) 
7) พระธาตุดอยเวา พระองค์เวาหรือเว้าผู้ปกครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้าง เพ่ือบรรจุ

พระเกศาธาตุองค์หนึ่ง 
8) วัดป่าสักพระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 193เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุโคปะ 
9) วัดพระธาตุจอมกิตติ อยู่ในท้องที่อ าเภอเชียงแสน ตั้งอยู่บนเนินเขานอกก าแพงมีทางแยก

ซ้ายมือ เข้าไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ตามพงศาวดาร 
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10) วัดพระธาตุผาเงา จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ เช่น พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน  
พระธาตุผาเงา 2 ซาก โบราณสถานอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกัน ท าให้กรมศิลปากรเชื่อว่าสถานที่นี้เคยรุ่งเรืองมาก
และมีอายุราว 1,000 กว่าปีมาแล้ว 

6.6 การอุตสาหกรรม 
  ด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดเชียงราย มีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (ยอดรวม
สะสมถึงกันยายน 2558) รวมทั้งสิ้น 931 โรงงาน เงินลงทุนรวม 18,935 ล้านบาท มีแรงงานรวม 15,465 คน  

จากการวิเคราะห์สถิติจ านวนโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า จ านวนโรงงานที่ขึ้น
ทะเบียนกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหวัดเชียงราย มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 - 2558 ปี 2558 มีจ านวน 
931 โรงงาน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.26 มีเงินลงทุน 18,935 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.79 และมีแรงงานจ านวน 
15,465 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.61 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 1 สถิติจ านวนโรงงาน ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 – 2558 

ปีงบประมาณ ปี 2556 การเติบโต 
ปี 2558 ปี 2557 การเติบโต 

ปี 2558 ปี 2558 การเติบโต 
ปี 2558 

จ านวนโรงงาน 851 7.59 893 4.94 931 4.26 
เงินลงทุน 17,259,105,960 22.9 18,244,648,212 5.71 18,935,877,604 3.79 
จ านวนแรงงาน 14,622 6.84 15,072 3.08 15,465 2.61 

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2559 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิสถิติจ านวนโรงงานและการเติบโต  ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 - 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2559 
  การวิเคราะห์สถิติจ านวนโรงงานและการเติบโต ปี 2556 – 2558 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีโรงงาน 851 โรง มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 7.59 ปี 2557 มีโรงงาน 893 โรง 
อัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 4.94 และปี 2558 มีโรงงาน 931 โรง มีอัตราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 4.26 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด และเชียงรายอยู่ในแนวทางพัฒนาให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 อ าเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ 

800

820

840

860

880

900

920

940

2556 2557 2558

851

893

9317.59

4.94

4.26

การเติบโต

โรงงาน



1-52 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การค้าชายแดน 

ในปี 2558 การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านด้านจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีมูลค่า
การค้ารวม 45,026.70 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 3,837.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.32 โดยมูลค่าการน าเข้า
รวม 5,381.99 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 807.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.65 สินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ สินค้า 
กสิกรรม ไม้ซุง ถ่านหินลิกไนท์ มูลค่าการส่งออก 39,644.71 ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน 3,030.08 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 8.28  

6.8 แรงงาน 
  ด้านแรงงาน  

จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงรายมีจ านวน 1,204,660 คน เป็นชาย 590,446 คน  
หญิง 609,977 คน ผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 (เมษายน – มิถุนายน) 
พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจ านวน 956,449 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก าลัง
แรงงาน 650,062 คน (ร้อยละ 67.96) และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 306,387 คน (ร้อยละ 32.04)  
ของจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 
อาชีพ ปี 2558 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่ 4 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดบัอาวุโส  
และผูจ้ัดการ 

15,254 14,950 10,575 8,545 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ  22,599 29,669 16,979 13,931 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตา่ง ๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 13,147 14,877 14,865 17,599 

เสมียน 10,507 17,344 15,749 11,303 

พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 115,937 123,946 115,313 109,753 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีมฝีีมือด้านการเกษตรและการประมง 299,136 301,956 350,772 361,636 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจ
เกี่ยวข้อง 

88,253 83,111 63,994 78,657 

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและปฏิบตัิงาน
ด้านการประกอบ 

26,987 23,495 23,310 19,234 

อาชีพข้ันพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและ 
การให้บริการ 

76,136 62,697 58,188 57,464 

คนงานซึ่งมิได้จ าแนกไว้ในหมวดอืน่ - - - - 

รวม 667,956 672,045 669,745 678,122 

ที่มา : การส้ารวจภาวะการท้างานของประชากร พ.ศ. 2558 – 2559 ระดับจังหวัด ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 2559 
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7. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมูบ่้านและชุมชน 
       การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

                 จังหวัดเชียงราย มีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ านวน 
148 หมู่บ้าน  ใน 18 อ าเภอ ตามบัญชีที่แนบ และมีประเมินผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทุกปี  
โดยคณะกรรมติดตามและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย  จัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 
“พออยู่ พอกิน” ระดับ “อยู่ดี กินดี” และระดับ “มั่งมี ศรีสุข” จังหวัดเชียงราย ประกาศผลการประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  1. ระดับ พออยู่ พอกิน            จ านวน 104  หมู่บ้าน 
  2. ระดับ อยู่ดี กินดี                จ านวน   46  หมู่บ้าน  
  3. ระดับ มั่งมี ศรีสุข               จ านวน   19 หมู่บ้าน 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
       ข้อมูลด้านพืชเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ด้านพืช พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ล าไย ลิ้นจี่  ยางพารา และพืชผัก นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจ
ใหม่ที่จังหวัดมุ่งพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ได้แก่ ชา กาแฟ สับปะรด เป็นต้น  

ตารางข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปีเพาะปลูก 2558/59 
จังหวัด/อ้าเภอ เนื้อที่เพาะปลูก

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) (15 %) 
ปลูก เก็บ 

เชียงราย 1,184,736 1,156,442 653,588 552 565 
เมืองเชียงราย 131,527 130,472 77,109 586 591 
เชียงของ 105,674 101,822 55,188 522 542 
เชียงแสน 44,846 44,563 24,510 547 550 
เทิง 121,981 119,424 69,146 567 579 
พาน 167,586 161,133 92,974 555 577 
แม่จัน 76,554 75,966 44,288 579 583 
แม่สรวย 41,635 41,445 23,541 565 568 
แม่สาย 75,778 75,615 45,520 601 602 
เวียงป่าเป้า 31,854 31,797 18,061 567 568 
ป่าแดด 50,220 50,166 27,641 550 551 
เวียงชัย 73,501 71,144 43,042 586 605 
พญาเม็งราย 74,824 65,897 34,398 460 522 
เวียงแก่น 30,044 29,748 11,750 391 395 
ขุนตาล 43,444 43,084 23,438 539 544 
แม่ฟ้าหลวง 9,624 9,604 4,024 418 419 
แม่ลาว 33,744 33,676 20,239 600 601 
เวียงเชียงรุ้ง 50,251 49,856 27,321 544 548 
ดอยหลวง 21,649 21,030 11,398 526 542 
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ผลการพิจารณาข้อมูลเอกภาพข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 จังหวัดเชียงราย  
ร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอใน จ.เชียงราย) และ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ส่วนแยกเชียงราย) 

ตารางล้าไย : ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปี 2559 
 

 
จังหวัด/อ้าเภอ 

ล้าไย ปี 2559 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ 

(กก.) 
เชียงราย 132,536 130,727 43,153 330 
เมืองเชียงราย 14,395 14,395 4,863 345 
เชียงของ 2,008 2,008 645 321 
เชียงแสน 764 764 219 286 
เทิง 14,710 14,660 5,234 357 
พาน 20,143 20,143 7,010 348 
แม่จัน 591 548 172 314 
แม่สรวย 30,720 30,120 10,753 357 
แม่สาย 30 30 6 205 
เวียงป่าเป้า 5,709 5,662 1,761 311 
ป่าแดด 16,325 15,884 4,559 287 
เวียงชัย 3,473 2,983 975 327 
พญาเม็งราย 11,833 11,695 3,649 312 
เวียงแก่น 2,011 2,011 581 289 
ขุนตาล 5,970 5,970 1,684 282 
แม่ฟ้าหลวง 51 51 17 334 
แม่ลาว 640 640 218 341 
เวียงเชียงรุ้ง 2,536 2,536 614 242 
ดอยหลวง 627 627 193 308 

 

 
ผลการพิจารณาข้อมูลเอกภาพล าไย ปีเพาะปลูก 2558/59 จังหวัดเชียงราย 
ร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอใน จ.เชียงราย) และ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ส่วนแยกเชียงราย) 
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ตารางลิ้นจี่ : ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้น 
เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปี 2559 

 
วิเคราะห์ปี 59 เอกภาพ 

 
จังหวัด/อ้าเภอ 

ปี 2559 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร่) 
เนื้อที่ให้ผล 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ 

(กก.) 
เชียงราย 19,426 19,400 4,832 249 
เมืองเชียงราย 9,178 9,162 1,862 203 
เชียงของ 210 210 70 331 
เชียงแสน 450 450 109 242 
เทิง 580 580 176 304 
พาน 691 691 216 312 
แม่จัน 1,200 1,190 355 298 
แม่สรวย 2,589 2,589 860 332 
แม่สาย 1,380 1,380 483 350 
เวียงป่าเป้า 540  540  139  257 
ป่าแดด -  -  -  -  
เวียงชัย 17 17 5 282 
พญาเม็งราย 35 35 7 208  
เวียงแก่น 750  750  187  249  
ขุนตาล 158  158 21  130  
แม่ฟ้าหลวง 1,240  1,240  241  194  
แม่ลาว 150  150  34  229  
เวียงเชียงรุ้ง 16  16  4  222  
ดอยหลวง 242  242  63  260  
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ตารางสับปะรดโรงงาน : เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปีเพาะปลูก 2558 
 

จังหวัด/อ้าเภอ 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
ปลูก เก็บ 

เชียงราย 11,564  11,284  35,621  3,080  3,157  
เมือง 380  380  1,319  3,471  3,471  
เวียงชัย 85  85  240  2,824  2,824  
เชียงของ 18  18  56  3,111  3,111  
เทิง 24  17  47  1,958  2,765  
พาน 2,470  2,301  5,916  2,395  2,571  
ป่าแดด -  -  -  -  -  
แม่จัน 3,316  3,310  11,784  3,554  3,560  
เชียงแสน 2,128  2,128  6,878  3,232  3,232  
แม่สาย 1,924  1,835  6,044  3,141  3,294  
แม่สรวย 396  387  1,033  2,609 2,669  
เวียงป่าเป้า -  -  -  -  -  
พญาเม็งราย 18  18  56  3,111  3,111  
เวียงแก่น 114  114  311  2,728  2,728  
ขุนตาล -  -  -  -  -  
แม่ฟ้าหลวง 287  287  788  2,746  2,746  
แม่ลาว 144  144  417  2,896  2,896  
เวียงเชียงรุ้ง -  -  -  -  -  
ดอยหลวง 260  260  732  2,815  2,815  

ผลการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลสับปะรดโรงงาน ปีเพาะปลูก 2558 จังหวัดเชียงราย 
ร่วมระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอใน จ.เชียงราย) และ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และ สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ส่วนแยกเชียงราย) 
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ตารางส้มเขียวหวาน : ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปี 2558 
 

จังหวัด/อ้าเภอ 

ผลวิเคราะห์ สศก. วิเคราะห์ป ี58 เอกภาพ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 

เนื้อที่
ยืนต้น 

เนื้อที่
ให้ผล 

 

ผลผลิต 
รวม 

ผลผลิต 
ต่อไร่ 

เนื้อที่
ยืนต้น 

เนื้อที่
ให้ผล 

 

ผลผลิต 
รวม 

ผลผลิต 
ต่อไร่ 

เนื้อที่
ยืนต้น 

เนื้อที่
ให้ผล 

 

ผลผลิต 
รวม 

ผลผลิต 
ต่อไร่ 

(ไร)่ (ไร)่ (ตัน) (กก.) (ไร)่ (ไร)่ (ตัน) (กก.) (ไร)่ (ไร)่ (ตัน) (กก.) 
เชียงราย 3,779 3,702 5,836 1,891 3,702 3,230 6,289 1,947 4,353 3,590 7,120 1,983 
เมืองเชียงราย         -   -   
เชียงของ         764  700  1,400  2,000  
เชียงแสน         466  466  932  2,000  
เทิง         189  95  190  2,000  
พาน         -   -   
แม่จัน         150   -   
แม่สรวย         850  850  1,700  2,000  
แม่สาย         90  90  180  2,000  
เวียงป่าเป้า         -   -   
ป่าแดด         180   -   
เวียงชัย         1,400  1,250  2,500  2,000  
พญาเม็งราย         -   -   
เวียงแก่น         70  50  75  1,500  
ขุนตาล         -   -   
แม่ฟ้าหลวง         -   -   
แม่ลาว         -   -   
เวียงเชียงรุ้ง         19  19  38  2,000  
ดอยหลวง         175  70  105  1,500  
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ตารางกระเทียม : เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปีเพาะปลูก 2558/59 
 

จังหวัด/อ้าเภอ 

ปี 2557/58 ปีเพาะปลูก 2558/59 
เนื้อที่
เพาะปลูก
เอกภาพ 

เนื้อที่
เสียหาย 

เนื้อที ่
เก็บเกี่ยว 

ผลผลิต
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ที่ประชุม ที่ประชุม ที่ประชุม ที่ประชุม 
(ปลูก) (เก็บ) 

เชียงราย 1,944  -  1,944  -  865 865  
เมืองเชียงราย       
เชียงของ       
เชียงแสน       
เทิง 45   45   532  532  
พาน 170   170   712  712  
แม่จัน 30   30   875  875  
แม่สรวย 1,279   1,279   894  894  
แม่สาย 20   20   720  720  
เวียงป่าเป้า 400   400   882  882  
ป่าแดด       
เวียงชัย       
พญาเม็งราย       
เวียงแก่น       
ขุนตาล       
แม่ฟ้าหลวง       
แม่ลาว       
เวียงเชียงรุ้ง       
ดอยหลวง       

หมายเหตุ ตัวเลขจากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจากส่วนแยกท่ี 1 
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ตารางหอมแดง : เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปีเพาะปลูก 2558/59 
 

จังหวัด/อ้าเภอ 

ปี 2557/58 ปีเพาะปลูก 2558/59 

เนื้อที่เพาะปลูก
เอกภาพ 

เนื้อที่
เสียหาย 

เนื้อที ่
เก็บเกี่ยว 

ผลผลิต
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ที่ประชุม ที่ประชุม ที่ประชุม 
ที่ประชุม 

(ปลูก) (เก็บ) 
เชียงราย 454  -  406  578  1,424  1423.855 
เมืองเชียงราย   -  -  -   
เชียงของ   -  -  -   
เชียงแสน   -  -  -   
เทิง  314  296  441  1,490  1,490  
พาน 57   57  74  1,305  1,305  
แม่จัน 20   8  12  1,495  1,495  
แม่สรวย 20   -  -  -  1,350  
แม่สาย 35   35  43  1,220  1,220  
เวียงป่าเป้า   -  -  -   
ป่าแดด   -  -  -   
เวียงชัย   -  -  -   
พญาเม็งราย   -  -  -   
เวียงแก่น       
ขุนตาล 8   10  8  800  800  
แม่ฟ้าหลวง   -  -  -   
แม่ลาว   -  -  -   
เวียงเชียงรุ้ง   -  -  -   
ดอยหลวง   -  -  -   

หมายเหตุ ตัวเลขจากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจากส่วนแยกท่ี 1 
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 เงาะ: ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปี 2558 
 

จังหวัด/อ้าเภอ 

วิเคราะห์ปี 58 เอกภาพ 
ปี 2558 

เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ 
(ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก.) 

เชียงราย 6,235  5,715  7,865  1,376  
เมืองเชียงราย 596  428  112  261  
เชียงของ 3,301  3,301  6,087  1,844  
เชียงแสน 923  923  1,338  1,450  
เทิง 131   -   
พาน 344  344  82  237  
แม่จัน 229  229  69  300  
แม่สรวย 166   -   
แม่สาย 88  61  19  306  
เวียงป่าเป้า   -   
ป่าแดด   -   
เวียงชัย   -   
พญาเม็งราย 29  29  11  390  
เวียงแก่น 138  138  67  487  
ขุนตาล     
แม่ฟ้าหลวง 18   -   
แม่ลาว 80  80  26  320  
เวียงเชียงรุ้ง 98  98  29  300  
ดอยหลวง 94  84  26  308   
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ตารางมังคุด : ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายอ้าเภอ ปี 2558 
 

จังหวัด/อ้าเภอ 

ผลวิเคราะห์ สศก. 
ปี 2557 ปี 2558 

เนื้อที่ 
ยืนต้น 

เนื้อที่
ให้ผล 

ผลผลิต
รวม 

ผลผลิต 
ต่อไร่ 

เนื้อที ่
ยืนต้น 

เนื้อที่
ให้ผล 

ผลผลิต
รวม 

ผลผลิต 
ต่อไร่ 

(ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก.) (ไร่) (ไร่) (ตัน) (กก.) 
เชียงราย 520 278  96  345  378 305 98 321 
เมืองเชียงราย 5 5 2 332 5 5 2 310 
เชียงของ 515  273  94 345 373 300 96 321 
เชียงแสน         
เทิง         
พาน         
แม่จัน         
แม่สรวย         
แม่สาย         
เวียงป่าเป้า         
ป่าแดด         
เวียงชัย         
พญาเม็งราย         
เวียงแก่น         
ขุนตาล         
แม่ฟ้าหลวง         
แม่ลาว         
เวียงเชียงรุ้ง         
ดอยหลวง         
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7.3 ข้อมูลด้านแหลง่น้้าทางการเกษตร 
1) พื้นที่ขยายผลของกระทรวงมหาดไทย 

1.1 พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยสักอันเนื่องมาจากระราชด าริ ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย 
บ้านหมู่ที่ 9, 12, 19 และ 29 ด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน อยู่ระหว่างเสนอแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ 
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดพิจารณา 

1.2 พ้ืนที่ อ่างเก็บน้ าห้วยน่าน ต าบลแม่ลอย อ าเภอเทิง บ้านหมู่ที่  13 ต าบลแม่ลอย 
ด าเนินการทั้ง 8 ขั้นตอน ครบถ้วน อยู่ระหว่างเสนอแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
จังหวัดพิจารณา 

1.3 พ้ืนที่บ้านวังน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลสันมะค่า อ าเภอป่าแดด 
1.4 บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 ต าบลเวียงห้าว อ าเภอพาน 

 
2) พื้นที่หมู่บ้านเตรียมการขยายผลของอ้าเภอต่างๆ 

2.1 พ้ืนที่ที่จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการคืนข้อมูล 
ให้ราษฎรตรวจสอบ อ าเภอขุนตาล อ าเภอดอยหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ลาว อ าเภอเวียงแก่น 

2.2 พ้ืนที่ที่จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล อ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอเชียงของ อ าเภอเชียงแสน อ าเภอพญาเม็งราย  

2.3 พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม อ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่จัน     
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7.4 ข้อมูลด้านแหลง่น้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
       จังหวัดเชียงรายมีแม่น้ าล าธารที่นับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่การกสิกรรมและการประมง ทั้งยังใช้

ประโยชน์ทางการคมนาคมได้อีกด้วย ส าหรับแหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดเชียงรายมีอยู่ 8 สาย คือ 
1. แม่น้้าโขง 
    ต้นน้ าเกิดอยู่ในประเทศจีน ไหลผ่านเขตประเทศไทยที่อ าเภอเชียงแสน บ้านสบรวก 

(บริเวณสามเหลี่ยมทองค า) ผ่านไปทางอ าเภอเชียงของ แล้วไหลผ่านไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่ทะเล  
ที่ประเทศเวียดนามใต้ แม่น้ าสายนี้เท่าที่ผ่านจังหวัดเชียงราย นับเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศลาว  
กับประเทศไทยด้วย มีความยาวประมาณ 94 กิโลเมตร ชาวเชียงรายได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ าสายนี้ โดยเฉพาะ
ชาวอ าเภอเชียงแสน ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม การปลูกพืชไร่ เช่น ยาสูบ ผักกาด กะหล่ าปลี เป็นต้น 

2. แม่น้้ากก 
    ต้นน้ าเกิดอยู่ในเขตรัฐฉานของประเทศพม่า ไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทยที่อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลวกมาทางทิศตะวันออกผ่านอ าเภอเมืองเชียงราย เข้าไปในทางอ าเภอแม่จัน ไหลลงสู่
แม่น้ าโขงบริเวณ สบกก ในเขตท้องที่อ าเภอเชียงแสน มีความยาวประมาณ 114.5 กิโลเมตร มีฝายหรือท านบ
กั้นน้ าเพ่ือเกษตรกรรม 1 แห่ง ที่ต าบลริมกก แม่น้ าสายนี้ชาวอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเวียงชัย อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอเชียงแสน ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก เช่น ข้าว ยาสูบ พืชไร่ต่างๆ 

3. แม่น้้าอิง  
   ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไหลผ่านอ าเภอเชียงค า  

อ าเภอเทิง ลงสู่แม่น้ าโขงในเขตอ าเภอเชียงของ เรียกว่า สบอิง มีความยาวประมาณ 136 กิโลเมตร แม่น้ าสายนี้
ชาวเชียงรายโดยเฉพาะชาวอ าเภอเทิง อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเชียงของ ใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรกรรม 
เช่น ปลูกข้าว พืชผักต่างๆ 

4. แม่น้้าค้า  
   ต้ น น้ า เกิ ด จ าก เทื อ ก เข าใน เขตอ า เภ อแม่ จั น  ไห ลล งสู่ แ ม่ น้ า โข งต รงสบ ค า   

ในเขตท้องที่อ าเภอเชียงแสน มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร มีฝายหรือท านบกั้นน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม  
2 แห่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวนาเอง แม่น้ าสายนี้ชาวอ าเภอแม่จัน กิ่งอ าเภอดอยหลวง อ าเภอเชียงแสน  
ใช้ประโยชน์ในการเกษตร โดยเฉพาะข้าว และพืชไร่ต่างๆ แม้ว่าจะเป็นแม่น้ าสายเล็กๆ แต่ก็มีประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรมมากกว่าแม่น้ าสายอื่นๆ อีกหลายสาย 

5. แม่น้้าลาว   
   ต้ น น้ า เกิ ด จ าก เทื อ ก เข าน างแก้ ว ใน เขตอ า เภ อ เวี ย งป่ า เป้ า  ไห ลผ่ าน อ า เภ อ 

แม่สรวย อ าเภอเมืองเชียงราย มาบรรจบกับแม่น้ ากกที่  สบลาว ใกล้บ้านแม่ข้าวต้ม มีความยาวประมาณ  
117 กิโลเมตร มีฝายหรือท านบกั้นน้ าเพ่ือท าการเกษตร 1 แห่ง ที่ต าบลดงมะดะ แม่น้ าสายนี้ชาวอ าเภอเวียงป่าเป้า 
อ าเภอแม่สรวย อ าเภอพาน อ าเภอแม่ลาว อ าเภอเมืองเชียงราย ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะ  
การปลูกข้าว มีการกั้นฝายแม่น้ านี้ส่งผ่านไปยังอ าเภอพานอีกหลายต าบล นับว่าเป็นแม่น้ าที่มีประโยชน์สูงสุด  
ในด้านเกษตรกรรมอีกสายหนึ่ง 

6. แม่น้้าสาย 
    ต้นน้ าเกิดอยู่ในเขตรัฐฉานของประเทศพม่าไหลผ่านมาทางทิศตะวันออก เป็นเส้นกั้น

พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ผ่านอ าเภอแม่สายและอ าเภอเชียงแสน แล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ี 
สบรวกมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ชาวอ าเภอแม่สายใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมเกือบทั้งอ าเภอ  
พืชที่ได้ประโยชน์มี ข้าว พืชไร่ เช่น ผักกาด กะหล่ าปลี สตอเบอร์รี่ เป็นต้น และยังเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
ระหว่างไทยกับพม่าอีกด้วย 
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7. แม่น้้ารวก 
    ต้นน้ าเกิดจากประเทศพม่า ผ่านอ าเภอแม่สายและเชียงแสน โดยเป็นแม่น้ ากั้นอาณาเขต

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ าโขงที่บ้านสบรวก อ าเภอเชียงแสน  
(บริเวณสามเหลี่ยมทองค า) ชาวอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสนบางส่วนใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น 
ปลูกข้าว พืชไร่ต่างๆ 

8. แม่น้้าจัน  
   ต้นน้ าเกิดจากภูเขาสามเส้า ทิศตะวันตกของอ าเภอแม่จันติดเขตรัฐฉานของประเทศพม่า 

ไหลผ่ าน ไปทางทิ ศตะวันออก ไปทางทิ ศตะวันออก เฉีย งเหนื อ  ร่ วมกับแม่น้ าค าล งสู่ แม่ น้ า โขง  
มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีฝายหรือท านบกั้นน้ า 1 แห่ง ที่ต าบลป่าตึง เป็นฝายเล็กๆ ของเกษตรกร
ชาวอ าเภอแม่จันและชาวอ าเภอเชียงแสน ใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรมคือ การปลูกข้าวมากที่สุดสายหนึ่งใน
จังหวัดเชียงราย แม้ว่าจะเป็นสายเล็กๆและไม่ยาวมากก็ตาม 

แม่น้ าในจังหวัดเชียงรายทุกสายจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทั้งนี้เพราะจังหวัดเชียงรายมีทิวเขาอยู่รอบอาณาเขตโดยเฉพาะทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้  
ซึ่งมีภูเขากั้นอยู่หนาแน่นจนไม่มีทางที่น้ าจะไหลไปได้ นอกจากทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลุ่ม
แม่น้ าโขง ไม่มีภูเขาหนาแน่น ท าให้พ้ืนผิวของโลกบริเวณจังหวัดเชียงรายลาดเอียงไปทางทิศเหนือ จึงท าให้
แม่น้ าทุกสายไหลไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ าโขง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษกว่าจังหวัด
อ่ืนของประเทศ นอกจากแม่น้ าทั้ง 8 สายนี้แล้ว ยังมีแหล่งน้ าส าคัญๆ อีก ได้แก่ 
  - วนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์ เป็นน้ าตกที่สูงและสวยที่สุดในจังหวัดเชียงราย อยู่บนเทือกเขา
ดอยช้าง เขตอ าเภอเมืองเชียงราย เดิมชาวบ้านเรียกว่า น้ าตกตาดหมอก ชั้นล่างสุดมีความสูงถึง 70 เมตร 
  - น้ าตกทรายขาวและบ่อน้ าร้อน อยู่ในเขตอ าเภอพาน มีน้ าตกไหลตลอดปี ห่างจากน้ าตกนี้
ทางทิศใต้ราว 450 เมตร จะมีบ่อน้ าอุ่นและบ่อน้ าร้อน น้ าร้อนมากและเดือดอยู่ตลอดเวลา มีชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศนิยมไปอาบน้ าบริเวณบ่อน้ าร้อนเสมอๆ เพราะท าให้ผิวดีและรักษาโรคผิวหนังได้ 
  - หนองถ้ าหนองผา อยู่ในเขตอ าเภอพาน เป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่เศษ
มีเขาหินกั้นกลางสูงประมาณ 250 ฟุต มีถ้ าทะเลระหว่างหนองถ้ าถึงหนองผา เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก 
  - ขุนน้ านางนอน อยู่ในเขตอ าเภอแม่สาย มีทางน้ าไหลออกจากถ้ าหลายแห่งทุกฤดูกาล  
มีการจัดกั้นฝายกักเก็บน้ าไว้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ าใสและเย็นจัด มีเนื้อที่กักเก็บน้ าประมาณ 3,000 ตารางเมตร 
น้ าที่ล้นจากฝายเก็บน้ าก็จะไหลไปตามล าเหมืองซึ่งไหลคดเคี้ยวไปมามีความงดงามตามธรรมชาติ 

8. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
      ศาสนสถาน 

อ าเภอ วัดพัทธสีมา ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด 
เมือง 102 67 57 3 
เวียงชัย 26 20 5 - 
เชียงของ 29 17 7 1 
เทิง 46 45 4 - 
พาน 92 55 15 1 
ป่าแดด 18 14 3 - 
แม่จัน 59 47 9 2 
เชียงแสน 25 32 8 - 
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แม่สาย 41 22 9 2 
แม่สรวย 16 34 47 1 
เวียงป่าเป้า 27 18 12 - 
พญาเม็งราย 14 37 4 1 
เวียงแก่น 3 16 8 - 
ขุนตาล 20 9 1 - 
แม่ฟ้าหลวง 1 - 29 2 
แม่ลาว 25 18 4 - 
กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง 19 13 1 - 
กิ่ง อ.ดอยหลวง 8 18 2 - 
รวม 571 502 225 13 

ศาสนบุคคล 
-  พระภิกษุ 2,628 รูป   สามเณร 4,217 รูป 
-  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 236 รูป 

   -  ศิษยาภิบาล โปแตสแตนท์ 148 องค์ นิกายคาทอลิก 14 องค์ 
 

ศาสนสถาน 
-  พุทธ     1,180,853  คน   (ร้อยละ  97.24) 
-  คริสต์        25,752  คน   (ร้อยละ  2.12) 
-  อิสลาม        2,342  คน   (ร้อยละ  0.19) 
-  อ่ืน ๆ          5,458  คน    (ร้อยละ  0.45) 

 
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

8.2.1 วัฒนธรรมประเพณี 
          จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่มีวัฒนธรรมดั้ งเดิมที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน   
และมีการติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศใกล้เคียง เช่น พม่าและลาวมาช้านาน  ประกอบกับพลเมือง 
ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่ต่างๆ กัน จึงเป็นเหตุให้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ปรากฏสืบทอดกันมาเป็นลักษณะ
ผสมผสานกลมกลืน หรือประยุกต์ขึ้นใหม่ วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป คือ ภาษาค าเมือง   
ส่วนวัฒนธรรมทางด้านวัตถุซึ่งแสดงออกในรูปของอาคารวัดวาอารามจะเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างพม่า 
กับลาวเวียงจันทน์มาเป็นศิลปะล้านนา แต่ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของจังหวัด เชียงราย คือ วัฒนธรรม 
เชียงแสน โดยเฉพาะในเชิงช่างสกุลเชียงแสน เช่น ศิลปะของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง สิงห์สอง และสิงห์สาม  
ที่มีรูปแบบเฉพาะ ส าหรับประเพณีของท้องถิ่นท่ีส าคัญ คือ 
   1. ประเพณีสงกรานต์       
              สงกรานต์ แปลว่า ย้ายที่ หรือ เคลื่อนที่ คือดวงอาทิตย์จากราศีมีนยกเข้าสู่ราศีเมษ  
ก าหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อน ปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนายังคงสืบทอดกันมา  
ดังนี้ 
    13 เมษายน เป็นวันสังขารล่อง ในตอนเช้ามืดจะมีการยิงปืนจุดประทัด 
เพ่ือเป็นการขับไล่เสนียด จัญไร ปัญหาอุปสรรค เคราะห์กรรมต่างๆ โดยจะมีการท าความสะอาดบ้านเรือน  
เสื้อผ้าเครื่องใช้ให้เรียบร้อย   
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    14 เมษายน เป็นวันเน่า หรือวันเนาว์ คือเป็นวันตระเตรียมอาหาร ขนม 
เพ่ือน าไปถวายวัด โดยช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัดเพ่ือก่อเจดีย์ทราย  วันนี้  ไม่ควรประกอบการมงคลใดๆ  
และไม่ควรพูดหยาบหรือโกหก 
    15 เมษายน เป็นวันพญาวัน ช่วงเช้าจะมีการท าบุญตักบาตร ตานขันข้าว  
ตามเจดีย์ทราย ตานตุงปี๋ใหม่ ปล่อยนก ปล่อยปลา ฟังเทศน์ สรงน้ าพระพุทธรูป ด าหัวพระสงฆ์ แล้วจึงไป 
ด าหัวญาติผู้ใหญ่ 
    16 เมษายน เป็นวันปากปี คือวันเริ่มต้นปีใหม่ จะมีการประกอบพิธีสะเดาะ
เคราะห์ ส่งเคราะห์ ส่งสะตวง สืบชะตา บางแห่งมีการสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล 

   2. ประเพณีรดน้้าด้าหัว  
                 เป็นประเพณีที่ลูกหลานไปราบคารวะพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
โดยเริ่มตั้งแต่วันพญาวัน (วันที่ 15 เมษายน) จนถึงสิ้นเดือน กล่าวคือ เช้าวันที่ 15 เมษายน เมื่อกลับจากท าบุญ
ที่วัดและด าหัวคารวะบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้ว บรรดาลูกหลานจัดเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูป น้ าขมิ้น  
น้ าส้มป่อย พร้อมทั้งของกิน สิ่งของอ่ืนๆ เช่น ขนม ผลไม้ หมากพลู เสื้อผ้า เงินทอง เป็นต้น จัดตกแต่งใน
ภาชนะ เช่น สลุงเงิน (ขันเงิน) พาน หรือถาด การด าหัว เป็นการสลัดน้ าส้มป่อยลงบนศีรษะเพ่ือขับไล่เสนียด
จัญไร ก่อให้เกิดสิริมงคล   

3. ประเพณีสืบชะตา โดยท่ัวไปมี 3 ประเภท ได้แก่                                
1. การสืบชะตาบุคคล กระท าได้ทุกโอกาส  (วันเกิด หรือเจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ) 

    2. การสืบชุตาบ้าน ท าได้ปีละครั้ง คือ ตอนสงกรานต์ หรือเมื่อมีเภทภัยที่เกิดข้ึน 
   3. การสืบชะตาเมือง จะท าเม่ือถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง 
    การสืบชะตาเมือง สืบชะตาบ้าน และสืบชะตาบุคคล เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
ความเจริญรุ่งเรือง มีการเตรียมเครื่องบูชาเซ่นไหว้ต่างๆ มากมาย เพ่ือบูชาพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง 

4. ประเพณีตานก๋วยสลาก 
                  การตานก๋วยสลาก (สลากภัตต์) จะเริ่มในราววันเพ็ญเดือน 12 เหนือ และสิ้นสุด 
ในเดือนเกี ยงดับ (เดือนตุลาคม) ก่อนวันท าพิธี “ตานก๋วยสลาก” 1 วัน เรียกว่า “วันดา” เป็นวันจัดเตรียม
สิ่งของเครื่องไทยทานจัดการจักตอกสถาน “ก๋วย” ไว้ เตรียมห่อข้าวสาร พริก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ  
ปลาร้า ขนม ข้าวต้ม และอาหาร ตามแต่ศรัทธาและฐานะ สิ่งของต่างๆ เหล่านี้จะบรรจุลงในก๋วย ซึ่งกรุด้วย
ใบตองหรือกระดาษสีต่างๆ แล้วน า “ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไม้เรียวเสียบไว้ เช้าวันรุ่งขึ้นจะน า “ก๋วยสลาก”  
ไปวัดที่จัดงานเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียนค าอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตาย และเทวดาทั้งหลาย มีการจับ
สลากในการถวายตามหมายเลขว่าตรงกับพระรูปใด พระรูปนั้นก็จะรับประเคนและให้พร 

5. ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 
               ในวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของทุกปี คือ วันลอยกระทง ชาวล้านนามีพิธีส าคัญ
นอกเหนือจากการลอยกระทง คือ พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านจะมีการประดับ
ประดาวัดวาอาราม บ้านเรือน ด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ท าอุบะดอกไม้ไปถวายวัด ท าซุ้มประตูป่าด้วย  
ต้นกล้วย อ้อย ก้านมะพร้าว เตรียมข้าวปลาอาหารเป็นพิเศษ เช่น ห่อนึ่ง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบ และขนมต่างๆ  
ไปท าบุญ บางแห่งมีพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวพระเจ้าหลวง ถวายเป็นพุทธบูชาในตอนเช้ามืดของวันเพ็ญ
เดือน 12 นี้ด้วย จากนั้นก็จะมีการทานขันข้าวหรือส ารับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหารและกัณฑ์เทศน์
แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติ ตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บางแห่งก็จะมีการสืบชะตาด้วย จะมีการ
ปล่อยโคมลอย ในช่วงพลบค่ าจะมีการเทศน์ธรรมชื่อ “อานิสงส์ผางประทิส” และชาวบ้านจะมีการจุดประทีป  
โคมหูกระต่าย โคมแขวน เป็นพุทธบูชากันทุกครัวเรือนสว่างไสว 
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      6. ประเพณีนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง 
                                  พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง นับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ
และเป็นปฐมเจดีย์ในดินแดนล้านนา ทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงอัน
ศักดิ์สิทธิ์  รวมทั้งชมทิวทัศน์และทัศนียภาพบนดอยตุง เมื่อถึงก าหนดวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ราวมีนาคม)  
จะมีประเพณีนมัสการที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด ศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวเชียงรายเอง ชาวจังหวัดใกล้เคียง 
ชาวเชียงตุงจากรัฐฉาน ประเทศพม่า ชาวหลวงพระบาง จากประเทศลาว ตลอดถึงชนกลุ่มน้อยตามแนว
ชายแดน ก็จะหลั่งไหลขึ้นไปนมัสการในวันส าคัญนี้อย่างเนืองแน่น  
         7. ประเพณีเป็งพุธ 
               เป็นประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่งของชาวเชียงราย ถือเอาวัน
เพ็ญที่ตรงกับวันพุธในรอบปี (เป็ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็นวันที่จะท าบุญตักบาตรเพื่อบูชาพระอุปคุต ซึ่งเชื่อว่าวันนี้  
พระอุปคุตเถรเจ้าจะลงมาโปรดสัตว์โลก หากผู้ใดได้ตักบาตรพระอุปคุตแล้ว จะได้อานิสงส์แรง เป็นสิริมงคล  
แก่ตนเอง ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารหรือข้าวสารอาหารแห้งไว้รอใส่บาตรเวลากลางคืน พอใกล้จะถึง 
เที่ยงคืน ก็จะพากันออกมายืนเรียงรายตามท้องถนนในหมู่บ้าน หรือในเมือง พอหลังเที่ยงคืนผ่านไป  
(ย่างข้าววันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัด ตามท้องถิ่นก็จะออกมาบิณฑบาตกัน ปัจจุบันมักท าเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 
   8. ประเพณีตานหาแม่ฟ้าหลวง  
             ก าหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาพ านักที่  
พระต าหนักดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะที่ไร่แม่ฟ้าหลวงในช่วงเช้า และพิธีท าบุญ
อุทิศถวายแด่องค์สมเด็จย่าในช่วงบ่ายที่พระต าหนักดอยตุง ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์มีต่อประชาชนชาวเชียงราย 
   9. ประเพณีท้าบุญปอย มี 3 อย่างคือ 
         1) ปอยหลวง มีการท าบุญฉลองอย่างใหญ่โต เช่น ฉลองโบสถ์ วิหารหรือเจดีย์  
มักจะท ากันในเดือน 5 - 8 เหนือ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 
       2) ปอยน้อย หรือปอยบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีบวชพระหรือบวชเณร ก่อนท าบุญ
ปอยน้อยเจ้าภาพต้องปรึกษาญาติพ่ีน้องก่อนว่าผู้ใดจะรับเอาอะไรในอัฐบริขารโดยการบอกบุญด้วยปาก  
เรียกว่า “แอ่ง” “ผ้าอุ้ม” “ทนทอ” “แอ่งพระอุ้ม” คือ เอาผ้าสบงจีวรหรือหมวกที่พระใส่เรียกว่า“จ่อม” ใส่ใน
ถาดหรือพานแล้วให้คนถือไปบอกบุญ 
       3) ปอยข้าวสังข์ คือ การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายเนื่องจากการคลอดบุตร 
การท าบุญปอยข้าวสังฆ์ จะต้องนิมนต์พระมาสวด และเทศน์ที่บ้าน เครื่องไทยทานที่นิยมถวายมักจะเป็นบ้าน
เล็กๆ หรือเรือส าเภา มีข้าวของต่างๆ เช่น เสื้อผ้า หม้อถังน้ า กระจก หวี ฯลฯ เป็นต้น 
   10. ประเพณีจุดบ้องไฟ 
                ภาษาถิ่นเรียกชื่อประเพณีนี้ว่า “จิบอกไฟ” บอกไฟ คือ กระบอกไม้ไผ่อัดดินปืน
ข้างใน  ใช้ไม้ไผ่ยาวทั้งล าผูกเป็นหาง รอบหัวของบอกไฟติดกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กหลายขนาดลดหลั่นกัน ยาว
ประมาณ  1 ฟุต เรียกว่า “โหว้” เพ่ือให้เกิดเสียงเมื่อบอกไฟขึ้นและลง การประดิษฐ์บอกไฟแต่ละครั้งใช้เวลา
ตั้งแต่ 7 วัน  ถึง 1 เดือนแต่เดิมการจุดไฟจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน คือก่อนที่จะมีการท านา คง
จุดเพ่ือบูชาเทวดาที่ชื่อปัชชุน คือเทวดาแห่งฝน เพ่ือเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าฝนจะตกหรือตก
มากตกน้อยขึ้นอยู่กับเทวดาองค์นี้ ต่อมาจุดกันในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ความมุ่งหมายของ
การจุดเดียวมีความเชื่อว่าจะท าให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรือง และมีฝนตกตามฤดูกาล นิยมจุดกันในเวลาพลบค่ าถึง
กลางคืน 
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8.3 ภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ชื่อรายการ รายละเอียด 

ค่าว จ๊อย ซอ  ค่าว จ๊อย ซอ จังหวัดเชียงราย เพลงร้องพ้ืนบ้านค่าว จ๊อย ซอ ในจังหวัดเชียงรายมี
ลักษณะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะเกือบทั้งหมด  
เพลงค่าว ซึ่งเป็นบทขับร้องที่มีท านองสูงต่ า ไพเราะ 
เพลงจ๊อย คล้ายการขับล าน า โดยมีผู้ร้องหลายคน เป็นการน าบทประพันธ์ของ
ภาคเหนือ น ามาขับร้องเป็นท านองสั้นๆ โดยเนื้อหาเป็นการระบายความในใจ  
แสดงอารมณ์ความรัก ความเงียบเหงา ทั้งนี้ มีผู้ขับร้องเพียงคน เดียว โดยจะใช้ดนตรี
บรรเลงหรือไม่ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น จ๊อยให้กับคนรักรู้คนในใจ จ๊อยประชันกันระหว่าง
เพ่ือนฝูง และจ๊อยเพ่ืออวยพรในโอกาสต่างๆ หรือจ๊อยอ าลา 
เพลงซอ คือการร้องเพลงร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง เพ่ือเกี้ยวพาราสีกัน  
โดยมีการบรรเลงปี่ สะล้อและซึง เคล้าคลอไปด้วย 

วงปี่พาทย์ล้านนา  วงปี่พาทย์ล้านนา “ฝั่งหมิ่นล้านนาศิลป์”วงปี่พาทย์ล้านนา ชุมชนฝั่งหมิ่น “ฝั่งหมิ่น
ล้านนาศิลป์” ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เต้นร าอาข่า  การศึกษาข้อมูลศิลปะการแสดง “ เต้นร าอาข่า ” เป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง 
“เต้นร าอาข่า” ของจังหวัดเชียงราย  

ภาษา 
ภาษาพูด ใช้พูดจากันเรียกว่า ค าเมือง เนื่องจากเชียงรายเคยเป็นเมืองร้างผู้คนนานเกือบร้อยปี 

ได้มีการฟ้ืนฟูบ้านเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2384 โดยได้เกณฑ์ราษฎรจากเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และชนเผ่าไตใหญ่ ไตลื้อ ไตยอง และไตขืน (เขิน) ซึ่งอพยพจากเชียงตุง และสิบสอง
ปันนา รวมทั้งชาวลาวจากประเทศลาว ได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน ดังนั้น ส าเนียงพูดของชาวเชียงรายจึงมีความ
หลากหลายทางส าเนียงในพ้ืนที่ต่างๆ 

ภาษาเขียน เชียงรายก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดทางภาคเหนืออ่ืนๆ คือมีภาษาเขียนที่เรียกว่า
อักขระล้านนา หรือตัวเมือง อักษรล้านนามีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีของอินเดีย มีการจัดระบบของหลัก
ภาษาคล้ายกับภาษาบาลี อักษรล้านนามีรูปทรงกลมป้อมคล้ายอักษรพม่าและมอญ แต่หลักการทางภาษา  
ไม่เหมือนกัน 

 
 
 
 

http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/257-----m-s
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/307-----m-s
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/337-----m-s
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


1-70 
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
1. ชา 
    เป็นของฝากข้ึนชื่อคู่เมืองเชียงราย เพราะพ้ืนที่บนดอยแม่สลองและใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
    เป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ชาอู่หลงก้านอ่อน 

วิธีเลือกซื้อ ทดลองชิมรสชาติและกลิ่นที่ถูกใจก่อนตัดสินใจซื้อ และควรซื้อชาที่บรรจุใน 
               ถุงสุญญากาศเท่านั้น 

2. หมูยอ ไส้อ่ัว แหนม น้้าพริกหนุ่ม 
    ล้วนเป็นของฝากที่ข้ึนชื่อของเชียงราย มีรสชาติกลมกล่อม ท าจากเนื้อหมูล้วนและไม่ใส่ 
    สารกันบูด 

วิธีเลือกซื้อ ดูวันผลิต-วันหมดอายุและสีสันของอาหารว่าเป็นสีธรรมชาติ ไม่สดหรือซีดจนเกินไป 

3. ผลิตภัณฑ์ดอยตุง 
    นอกจากพีชผักผลไม้เมืองหนาวแล้ว ผลิตผลขึ้นชื่อของโครงการคือกาแฟดอยตุง เป็นกาแฟ    
    พันธุ์อะราบิกาคุณภาพสูงซึ่งใส่ใจในทุกข้ันตอนการผลิต 

วิธีเลือกซื้อ พิจารณาวันเดือนปีที่ผลิต และการบรรจุถุงที่อยู่ในสภาพไม่ฉีกขาด 

4. งานหัตถกรรมชาวไทยภูเขา 
    เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมเพราะมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีให้  
    เลือกซื้อมากมายหลายประเภท เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ผ้าปัก ผ้าทอ กระเป๋า   
    สร้อย ก าไลข้อมือ ฯลฯ 

วิธีเลือกซื้อ เลือกซ้ือตามประโยชน์ใช้สอยและรสนิยม พิจารณาความประณีตของงาน 

5. ผ้าทอไทลื้อ 
    เป็นผลผลิตจากบ้านศรีดอนชัย และบ้านหาดบ้าย อ. เชียงของ ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่  
    อพยพมาจากสิบสองปันนา ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์คือลายแซง เน้นสีด า แดง และขาว 

วิธีเลือกซื้อ ดูความแน่นของเนื้อผ้า ความสม่ าเสมอของสี และความสมบูรณ์ของลวดลาย 

6. สินค้าจากจีนและพม่า 
    ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไดร์เป่าผม ไฟฉาย ที่โกนหนวด ฯลฯ ราคาถูก แต่คุณภาพ  
    ตามราคาและอายุการใช้งานสั้น นอกจากนั้นยังมีของแห้งอย่างเห็ดหอม กระเพาะปลา  
    กุ้งแห้ง ฯลฯ ส่วนสินค้าจากพม่ามีอัญมณีต่างๆ จ าหน่ายที่ตลาดแม่สาย หากนักท่องเที่ยว 
    ไม่ม่ันใจในคุณภาพของสินค้าก็ไม่ควรซื้อ 
วิธีเลือกซื้อ ควรลองเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทางร้านว่าใช้ได้ดีหรือไม่ก่อนซื้อ ส่วนอาหารแห้ง 
               ควรเลือกท่ีแห้งสนิท ไม่ขึ้นรา 
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7. สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4 เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายของไทยและ 
    แขวงบ่อแก้ว ของ สปป.ลาว เปิดใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โอกาสทางการค้า การเปิด  
    สะพานดังกล่าวมีส่วนช่วยกระตุ้นการค้าผ่านแดนระหว่างไทยและจีนตอนใต้ผ่านด่าน 
    เชียงของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการส่งออกน้ ามันเชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค  
    และผลไม้ เช่น มังคุด มะขาม กล้วย ล าไยแห้ง และทุเรียน เส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้ 
    การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้น เนื่ องจากไม่ต้องขนถ่ายสินค้า 
    ข้ามแพขนานยนต์เพ่ือขนส่งข้ามแม่น้ าโขง อันจะช่วยรักษาความสดใหม่ของผลไม้ไทย 
    ที่ขนส่งผ่านเส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญบนเส้นทาง 
    หมายเลข 3A (R3A) ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่าการค้าให้แก่ตลาดทั้ ง 3 ประเทศ และเป็น 
    จุดเชื่อมโยงการขนส่งส าคัญของอนุภูมิภาคในอนาคต  

9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1 น้้า 
  สภาพภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้้า 

จังหวัดเชียงรายแบ่งลุ่มน้ าหลักเป็น 2 ลุ่มน้ าใหญ่ๆ มีลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ซึ่งแต่ละ
ลุ่มน้ าก็มีลุ่มน้ าย่อยส าคัญหลายสาย ซึ่งจะไหลลงแม่น้ าโขงส าหรับแม่น้ าที่ เป็นปัจจัยต่อการเกษตรและ 
การอุปโภคบริโภคของราษฎร ได้แก่  

1) ลุ่มน้้ากก   
      ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ ากกส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงชันทางทิศเหนือ คือ

เทือกเขาแดนลาว ทิศใต้ คือ เทือกเขาขุนตาล ทิศตะวันออก คือ เทือกเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ า
สาขาที่ส าคัญ มีที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ระหว่างหุบเขาและมีที่ราบลุ่มแม่น้ าตลอดสองข้างฝั่งล าน้ าแม่น้ ากก   
มีต้นก าเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ไหลเข้าสู่เขตประเทศไทยที่ช่องน้ าแม่กก 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อ าเภอแม่อาย เข้าสู่เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผ่านตัวเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่อ าเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลง
สู่แม่น้ าโขงที่บ้านสบกก ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายความยาวของแม่น้ ากกรวมทั้งหมด 
285 กิโลเมตร ช่วงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภาพเมียนมาร์ ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยยาว
ประมาณ 157 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 1 พ้ืนที่ลุ่มน้ ากก แบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาออกเป็น 4 ลุ่มน้ าสาขา   

ชื่อลุ่มน้้าสาขา รหัสลุ่มน้้าสาขา 
พ้ืนที่ลุ่มน้้า 

ร้อยละของพ้ืนที่ลุม่น้้ากก 
ตร.กม. ไร่ 

1.  น้ าแม่ฝาง 0302 2,011.27 1,257,043.75 27.56 
2.  น้ าแม่ลาว 0303 2,798.43 1,749,018.75 38.33 
3.  น้ าแม่สรวย 0304 425.57 265,981.25 5.83 
4.  น้ าแม่กกตอนล่าง 0305 2,065.14 1,290,712.50 28.28 

รวมลุ่มน้้ากก 7,300.41 4,562,756.25 100.00 
ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2559 
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ทรัพยากรน้้า 
  เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้ าโขงไหลผ่านเข้าสู ่ประเทศไทย เริ ่มต้นจากพรมแดนไทย  

สปป.ลาว และเมียนมาร์บริเวณสามเหลี่ยมทองค า  ผ่านอ าเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลสู่ สปป.ลาว 
อีกครั้งที่อ าเภอเวียงแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร แม่น้ าโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทย  - 
สปป.ลาว เป็นเส้นทางสัญจรกับประเทศเพ่ือนบ้านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยม  
เป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยปลาน้ าจืดนานาชนิด โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ที่สุด  
ที่พบในแม่น้ าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก และที่บ้านหาดไคร้ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็เป็นแห่งเดียวที่มี
การจับปลาชนิดนี้ได้เป็นประจ าทุกปี นอกจากแม่น้ าโขง เชียงรายยังมีแม่น้ ากก แม่น้ าอิง แม่น้ าค า แม่น้ าลาว 
และแม่น้ าสายไหลหล่อเลี้ยงชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมในที่ราบ โดยมีแม่น้ ากกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย 
ก่อนลงสู่แม่น้ าโขงที่อ าเภอเชียงแสน นับเป็นแม่น้ าสายส าคัญ เพราะนอกจากใช้อุปโภคบริโภค ริมฝั่งแม่น้ ากก
ยังมีธรรมชาติงดงามและเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่องแม่น้ ากกได้รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอย่างมาก นอกจากมีแม่น้ าสายส าคัญ 6 สาย ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหนองน้ า 
ร่องน้ า ล าน้ าเล็กๆ เช่น แม่น้ าจัน  แม่น้ าปรุง และอ่างเก็บน้ า ประมาณว่า ทั้ง 18 อ าเภอ มีแหล่งน้ ารวมไม่น้อย
กว่า 1,179 แห่ง รวมเป็นพ้ืนที่ผิวน้ าทั้งสิ้น 167,657.75 ไร่ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาล
ส่วนตัว 20,184 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 2,215 บ่อ แหล่งน้ าธรรมชาติ มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 1,087 
สาย หนอง บึง 461 แห่ง น้ าพุน้ าซับ 38 แห่ง 
   จังหวัดเชียงราย มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง 1,593 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 
1,056 สาย มีหนอง บึง 461 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 422 แห่ง มีน้ าพุ 38 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ใน
ฤดูแล้ง 37 แห่ง และอ่ืนๆ 51 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานในฤดูแล้ง 50 แห่ง แหล่งน้ าธรรมชาติ มีการใช้ประโยชน์
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การผลิตน้ าประปา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เช่น ปลานิล แหล่งน้ าธรรมชาติ สายหลักที่  
ชาวจังหวัดเชียงรายใช้ประโยชน์คือ แม่น้ ากกและแม่น้ าโขง ในอดีต น้ าในแม่น้ ากก มีระดับสูง เคยล้นท่วมพ้ืนที่
ใกล้เคียงกับล าน้ า แต่ในปัจจุบันมีระดับน้ าลดลงมาก ซึ่งสาเหตุของอุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากการตัดไม้ท าลาย
ป่าในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ในฤดูฝนเกิดน้ าหลาก ท าให้กรวด ดินและทรายจ านวนมาก ถูกน้ า พัดพามาทับถม 
อย่างรวดเร็ว ความตื้นเขินของแม่น้ ากกจึงเกิดขึ้นในอัตราสูง ปัญหาดังกล่าวเกิดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงเช่นเดียวกัน 

   แม่น้ ากกมีต้นก าเนิดจากเมียนมาร์ ไหลผ่านอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอเมือง อ าเภอเวียงชัย อ าเภอพญาเม็งราย และไหลลงแม่น้ าโขงที่อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
แม่น้ ากก เป็นเส้นทางน้ าสายส าคัญ ที่ก่อให้เกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ ามากมาย เนื่องจากแม่น้ า
กกมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลานานาชนิด และเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรตั้งแต่อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ จนไปถึงอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร มีล าน้ าสาขา 
ที่ส าคัญคือ แม่น้ าฝาง สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพ้ืนที่ทางการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งน้ าจะมีสีน้ าตาล และจะขุ่น
มากในช่วงหน้าฝน  

   จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่กก จ านวน 4 สถานี ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้ ากก ต าบล
บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
พบว่า คุณภาพน้ าโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน าน้ ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมง 
การเกษตรและการอุตสาหกรรม ข้อมูลคุณภาพน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ ามีค่า 7.6 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์  มีค่า 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า 2,233 MPN/100 ml และ 386 MPN/100 ml ตามล าดับ  
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   แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอเชียงแสน ได้แก่ แม่น้ าโขง , แม่น้ ากก, แม่น้ าค า, แม่น้ ารวก พ้ืนที่
ชุ่มน้ าโลก (หนองบงกาย)  

   แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอเชียงของ ได้แก่ แม่น้ าโขง แม่น้ าอิง  
   แหล่งน้ าที่ส าคัญของอ าเภอแม่สาย ได้แก่ แม่น้ าสาย แม่น้ ารวก อ่างเก็บน้ าห้วยไคร้ อ่างเก็บน้ า

ถ้ าเสาหินพญานาค  
 
9.2 ป่าไม ้

ระบบนิเวศและป่าไม้ 
  พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981ไร่ มีพ้ืนที่ป่าไม้

จ านวน 3,227,887 ไร่ หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ป่าไม้ 
แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ (National Park) จ านวน 5 แห่ง และวนอุทยาน (Forest 
Park) จ านวน 27 แห่ง  

 
  ป่าไม้ในเขตลุ่มน้ ากก - ลุ่มน้ าโขงตอนบน ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ ประเภทป่าเบญจพรรณ

และป่ าแดง มีป่ าไม้ ผลั ด ใบประเภทป่ าดิบ เขา  และป่ าสน  ตามที่ ซึ่ งอยู่ ที่ สู งจ ากระดับน้ าทะเล  
ตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้สัก ตะเคียน เต็ง รัง ประดู่ แดงเหียง ตะแบก เก็ดด า เก็ดแดง 
มะค่าโมง ป่าไม้ในบริเวณลุ่มน้ ากกที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติป่า สงวนแห่งชาติ 
ถึงปี พ.ศ.2531 มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ป่า มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 3,181,385 ไร่ โดยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย  
มีจ านวน 12 ป่าเนื้อที่ 2,169,354  ไร่ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ของบริเวณลุ่มน้ ากก -ลุ่มน้ าโขงตอนบน 
ส่วนที่ 1 (แม่จัน) นี้ได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติขุนแจ พ้ืนที่ 
168,750 ไร่ และอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง พ้ืนที่378,500 ไร่ เขตวนอุทยาน 13 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
2 แห่ง และเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเพ่ิมอีก 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก และอุทยาน
แห่งชาติดอยเวียงผา ซึ่ งจังหวัดเชียงรายมี พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่  1.แม่น้ ากก 2.เขตห้ามล่าสัตว์  
ป่าหนองบงกาย อ.แม่จัน เนื้อที่ 2,712.5 ไร่ 3.แอ่งเชียงแสน เนื้อที่ 62,500.0 ไร่ 4.หนองฮ่าง 5.หนองหลวง เนื้อที่ 
4,625.0 ไร่  

  พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 
  1) การลักลอบตัดไม้เป็นสาเหตุส าคัญ การลักลอบตัดไม้ไปขายมีทั้งที่ทางตรงจากกลุ่มนายทุน 

และทางอ้อมจากชาวบ้านที่ยากจนตัดไม้มาขายแก่นายทุน 
  2) การบุกรุกป่าเพ่ือท าการเกษตร การบุกรุกท าลายป่าเพ่ือขยายที่ดินท าการเกษตรส่วนใหญ่ 

เกิดจากชาวเขาบนพ้ืนที่สูง ปัญหานี้พบใน หลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย  
การบุกรุกป่า ท าให้เกิดความเสียหายจากการตัดต้นไม้และการท าให้เกิดไฟป่าจากการเผาไร่ 

  3) ไฟป่า จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ส านักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รายงาน
ว่าในปี 2545 มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น 4,644 ครั้ง ท าให้พ้ืนที่ป่าเสียหาย 34,095 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติเกิด 
ไฟป่าสูงที่สุด จ านวน 2,627 ครั้ง มีพ้ืนที่เสียหาย 16,627 ไร่ รองลงมาคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดไฟป่า 957 ครั้ง 
พ้ืนที่เสียหาย 10,083 ไร่ จังหวัดล าพูน 691 ครั้ง พ้ืนที่เสียหาย 4,624 ไร่ และจังหวัดเชียงราย 369 ครั้ง  
พ้ืนที่เสียหาย 2,759 ไร่  

   สถานภาพสัตว์ระดับจังหวัดในจังหวัดเชียงรายทั้งหมด จ านวน 287 ชนิด พบว่าอยู่ใน 
ขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพ้ืนที่ศึกษา จ านวน 22 ชนิด พบน้อย 225 ชนิด พบปานกลาง 18 ชนิด  
พบมาก 22 ชนิด  
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 9.3 ภูเขา 
เชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland)  

มีพ้ืนราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูง
ประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพื้นที่ 
ได้แก่ อ าเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410 - 580 เมตร  
จากระดับน้ าทะเล 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สถานการณ์ทรัพยากรดิน 
การใช้ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย สามารถจ าแนกพ้ืนที่ตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น   

6 ลักษณะ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) ได้แก่ บริเวณที่เป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจายตัวอยู่ใน

บริเวณที่เป็นที่ราบ ที่ราบลุ่มน้ า หรือที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 1 ,581 พื้นที่ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,935.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 34.02 ของพ้ืนที่จังหวัด  

พ้ืนที่ป่าไม้ (F) ได้แก่ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่า กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยมักจะเป็นพ้ืนที่เขาสูง 
มีจ านวน 940 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4,369.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 37.77 
ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่มากที่สุด 

พ้ืนที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน (IA) ได้แก่ บริเวณท่ีราบลุ่มน้ า ทั้งสองฝั่งของล าน้ า อยู่ในเขต
ชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 716 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,501.49 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 21.62 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ (M) ได้แก่ บริเวณที่ลุ่มมีหญ้าปละพุ่มไม้เตี้ยๆ ครอบคลุมบริเวณเกือบทุก
อ าเภอ ยกเว้น กิ่งอ าเภอเวียงแก่น มีจ านวน 227 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 214.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ร้อยละ 1.85 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) ได้แก่ บริเวณที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น  
และมีการปลูกสร้างที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางของจังหวัด ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ  
อ าเภอจอมบึง และอ าเภอบ้านโป่ง มีจ านวน 1 ,246 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 466.81 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 4.04 ของพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่แหล่งน้ า (W) ได้แก่ บริเวณที่เป็นแหล่งน้ าต่างๆ มีจ านวน 183 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 81.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 0.7 ของพ้ืนที่จังหวัด 

ทรัพยากรดินแบ่งออกเป็น  กลุ่มใหญ่ๆ 
1)  ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ าพัด

พา มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
2) ดินบริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากาการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณท่ีราบ

ลุ่มและที่ราบต่ า เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
3)  ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง

ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
4)  ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพงของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียด 

ปานกลางและดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
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5) การถือครองที่ดินทางการเกษตร 2 ,301 ,138 ไร่ ส ่ว น ให ญ ่เป ็น พื ้น ที ่ป ล ูก ข ้า ว 
1,630,697 ไร่ พืชไร่ 523 ,144 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 144 ,297 ไร่ 

 
2. สถานการณ์ทรัพยากรน้้าและแหล่งต้นทุนน้้า 
จังหวัดเชียงรายแบ่งลุ่มน้ าหลักเป็น 2 ลุ่มน้ าใหญ่ๆ มีลุ่มน้ ากกและลุ่มน้ าโขง (เหนือ) ซึ่งแต่ละ

ลุ่มน้ าก็มีลุ่มน้ าย่อยส าคัญหลายสาย ซึ่งจะไหลลงแม่น้ าโขงส าหรับแม่น้ าที่ เป็นปัจจัยต่อการเกษตรและ  
การอุปโภคบริโภคของราษฎร  

   3. สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ 
      จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่ป่าไม้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
       1) ป่าสงวนแห่งชาติ (national reserved forest) จังหวัดเชียงราย มีป่าสงวนทั้งหมด  
30 แห่ง มีเนื้อที่รวม 4,485,966 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.46 ของพ้ืนที่จังหวัด (กรมป่าไม้, ม.ป.ป) 
       2) พื้นที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในจังหวัดเชียงราย 
พบว่า มีอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2555) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 
(ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย), ม.ป.ป.ก) 

2.1) อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เนื้อที่ 731,250 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอพาน 
อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อ าเภอ 
วังเหนือ และอ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

2.2) อุทยานแห่งชาติล าน้ ากก มี เนื้อที่  467,185 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอ 
เมืองเชียงราย อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่ลาว และอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

2.3) อุทยานแห่ งชาติแม่ปืม มี เนื้ อที่  227,312 ไร่  ครอบคลุม พ้ืนที่ อ าเภอ 
เมืองเชียงราย อ าเภอพาน อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา และอ าเภอ  
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

2.4) อุทยานแห่งชาติภูซาง มีเนื้อที่ 178,050 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย อ าเภอเชียงค า และอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

2.5) อุทยานแห่งชาติขุนแจ มีเนื้อที่ 168,750 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเวียงปาเป้า 
จังหวัดเชียงราย   

2.6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า มี 1 แห่ง คือ พื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย 
อ าเภอเชียงแสน มีเนื้อที่ 2,711 ไร่ (ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย), ม.ป.ป.) 
       3) วนอุทยาน (forest park) จังหวัดเชียงราย มีวนอุทยานทั้งหมด 27 แห่ง เช่น วนอุทยาน
ชาพันปี วนอุทยานน้ าตกตาดสายรุ้ง และวนอุทยานภูชี้ฟ้า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552) 
       4) สวนรุกขชาติ (arboretum) จังหวัดเชียงราย มีเพียงแห่งเดียว คือ สวนรุกขชาติโป่งสลี 
อ าเภอเมืองเชียงราย มีเนื้อที่รวม 668.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.46 ของพ้ืนที่จังหวัด (กรมป่าไม้, ม.ป.ป) 
 
ตารางท่ี 1 เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 - 2558 
ปี พ.ศ. เนื้อที่จังหวัดเชียงราย (ไร่) เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพ้ืนจังหวัด 
2556 7,189,310.58 2,963,866.59 41.23 
2557 7,235,954.86 3,000,725.57 41.47 
2558 7,235,954.86 2,987,963.46 41.29 

ที่มา : กรมป่าไม้ 2559 
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การวิเคราะห์เนื้อที่ป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า ในปี 2557 มีเนื้อที่ป่าไม้ 
3,000,725.57 ไร่ ซึ่งแนวโน้มของเนื้อที่ป่าเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ที่มีเนื้อที่ 2,963,866.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
41.47 ของพ้ืนที่จังหวัด 7,235,954.86 ไร่ ส่วนในปี 2558 กลับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเหลือเพียง 
2,987,963.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.29 ของพ้ืนที่จังหวัด 7,235,954.86 ไร่ตามล าดับ 
 

4. สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหลายๆ จังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ 

ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง จากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
พบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – 2559) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องใน 
ทุกภาคการผลิต ดั งนั้ น  ส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด เชียงราย ร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท าการส ารวจฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัด
เชียงราย โดยท าการส ารวจจากรายชื่อแหล่งก าเนิดมลพิษที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ส าหรับข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการเชื้อเพลิงตาม มาตรา 1 และมาตรา 2 โรงฆ่าสัตว์ 
รายชื่อฟาร์มต่าง ๆ ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนแหล่งก าเนิดมลพิษ
ประเภทตลาดสด สถานที่ก าจัดขยะ และสถานที่บริการห้องพัก ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท และหอพัก ได้จากการ
ส ารวจภาคสนาม ดังแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 2 รายชื่อแหล่งก าเนิดมลพิษ และท่ีมาของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
แหล่งก้าเนิดมลพิษ แหล่งข้อมูล 

โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
สถานีบริการเชื้อเพลิง ตามมาตรา 11 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 
สถานีบริการเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 
โรงฆ่าสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ฟาร์มไก่ไข่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ฟาร์มไก่เนื้อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ฟาร์มโคนม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ตลาดสด ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 
สถานที่ก าจัดขยะ ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 
สถานที่บริการห้องพัก ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท  
และหอพัก (เฉพาะในเขตอ าเภอเมือง) 

ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 2559 

5. คุณภาพน้้า 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ก าหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ า เพ่ือเฝ้าระวัง

คุณภาพน้ าผิวดินในแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดเชียงราย 2 สาย ได้แก่ แม่น้ ากก และแม่น้ าอิง เพ่ือใช้ในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ า จากผลการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างน้ า 
(พารามิเตอร์ส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเสื่อมโทรม) ที่สุ่มเก็บจากสถานีตรวจวัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าผิวดิน ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
พารามิเตอร์ส าคัญ ได้แก่ 
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      1) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ถ้าค่า BOD สูง 
แสดงว่ามีสารปนเปื้อนสูง  

      2) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) การละลายของออกซิเจนในน้ าจะแปรผัน
ตรงกับความดันของบรรยากาศถ้าความดันสูง ออกซิเจนก็จะละลายน้ าได้มาก และการละลายของออกซิเจนจะ
เป็นปฏิภาคผกผันกับอุณหภูมิและความเค็มของน้ าโดยปกติ DO ไม่ควรต่ ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

      3) วัดความเข้มของสารต่าง ๆ ที่ละลายในน้ า เช่น แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) แอมโมเนีย (NH3) และการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 

6. มลพิษจากขยะมูลฝอย 
    จากการส ารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย โดยกรมควบคุมมลพิษ  

พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 435,147.96 ตันต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณวันละ 
1,192 ตัน ปรากฏว่ามีขยะที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพียง 94,690.24 ตันต่อปี หรือประมาณวันละ 259.43 ตัน 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 217,596.47 ตันต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณวันละ 596.15 ตัน ได้รับการให้บริการเก็บขน
และก าจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง โดยน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ (Sanitary Landfill) 
ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีระบบป้องกันมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม 105,114.76 ตันต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ
วันละ 287.99 ตัน น าไปเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยที่ไม่มีระบบบ าบัดมลพิษ 50,107.82 ตันต่อปี หรือเฉลี่ย
ประมาณวันละ 137.28 ตัน และน าไปเทกองกลางแจ้ง (Open dump) ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่มีระบบ
บ าบัดมลพิษ ซึ่งกระจายครอบคลุมทั้ง 18 อ าเภอ โดยในปัจจุบันคิดเป็นปริมาณขยะที่สะสม 13,994.7 ตัน 
ทั้งนี้ จากการส ารวจ ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 81 แห่ง ยังไม่มีการให้บริการเก็บขนและ
ก าจัดขยะมูลฝอย คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 186,019.88 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 509.64 ตัน 
 

ภาพที่ 1 สถานการณ์ขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย 

 
     ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2559 
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มลพิษจากของเสียอันตราย 
จากการศึกษาความรู้และการปฏิบั ติ ในการใช้สารเคมี ในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร  

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ระบบเกษตรธรรมชาติของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย  
จ านวน 806 ราย ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่าเป้า เทิง เวี ยงแก่น  
เชียงแสน แม่จัน และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ พบว่า สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
ที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่ สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดโรคพืช สารก าจัดหนู  
และสารก าจัดหอย (ตารางที่ 9) หากพิจารณาการแบ่งกลุ่มตามชื่อสามัญ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช จ านวน 5 กลุ่ม สารก าจัดแมลง จ านวน 17 กลุ่ม โดยพบสารพาราไทออนเมทิลและเมทามิโดฟอส  
ซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย และสารกลุ่มที่กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง ได้แก่  
เมทิดาไธออน เมโทมิล และคาร์โบฟูราน พบการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช จ านวน 9 กลุ่ม นอกจากนี้ 
เกษตรกรใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ในการก าจัดหนูและสารเมทัลดีไฮด์ในการก าจัดหอยเชอรี่ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีระดับพิษ 1 เอ (พาราไทออนเมทิล) คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชทั้งหมด พบในพ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า เวียงแก่น และแม่ฟ้าหลวง ในขณะที่สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ในระดับ 1บี (เมทิดาไธออนเมทามิโดฟอส เมโทมิล คาร์โบฟูราน  และซิงค์ฟอสไฟด์) จะพบทุกอ าเภอ  
คิดเป็นร้อยละ 21.13 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
 

7. มลพิษจากของเสียอันตราย 
จากการศึกษาความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร  

ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ระบบเกษตรธรรมชาติของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังห วัดเชียงราย  
จ านวน 806 ราย 8 อ าเภอ ได้แก่ เมืองเชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงแก่น เทิง แม่สรวย แม่จัน เชียงแสน และ  
แม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันกากรศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ พบว่า สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่ 
สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดโรคพืช สารก าจัดหนู และสารก าจัดหอย หากพิจารณา  
การแบ่งกลุ่มตามชื่อสามัญ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารก าจัดศัตรูพืช จ านวน 5 กลุ่ม สารก าจัดแมลง 
จ านวน 17 กลุ่ม โดยพบสารพาราไทออนเมทิลและเมทามิโดฟอส และสารกลุ่มที่เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ 
ทางการเกษตรในประเทศไทย และสารกลุ่มที่กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง ได้แก่ เมทิดาไธออน เมโทมิล และ
คาร์โบฟูราน พบการใช้สารก าจัดโรคพืช จ านวน 9 กลุ่ม นอกจากนี้ เกษตรกรใช้ซิงค์ฟอสไฟด์ในการก าจัดหนู
และสารเมทัลดีไฮด์ในการก าจัดหอยเชอรี่ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทั้งหมด พบในพ้ืนที่
อ าเภอเวียงป่าเป้า เวียงแก่น และแม่ฟ้าหลวง ในขณะที่สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับ 1 บี (เมทิดาไธออน  
เมทามิ โดฟอส เมโทมิล คาร์โบฟูราน และซิงค์ฟอสไฟด์ ) จะพบทุกอ าเภอ คิดเป็นร้ อยละ 21.13  
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

การด า เนิ นการจั ดการของเสี ย อันตรายและขยะมู ลฝอยติ ด เชื้ อยั งมี น้ อยพบว่ า  
ของเสียอันตรายยังคงถูกน าไปก าจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ยังขาดความรู้และขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการของเสียอันตรายเหล่านี้ รวมทั้งขาดสถานที่ก าจัด
ของเสียอันตราย ในส่วนของการน าของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาสูง และขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ท าให้การด าเนินการด้านนี้มีน้อย 
ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะใช้ระบบเตาขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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การด า เนิ นการจั ดการของเสี ย อันตรายและขยะมู ลฝอยติ ด เชื้ อยั งมี น้ อยพบว่ า  
ของเสียอันตรายยังคงถูกน าไปก าจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาด
ความรู้และขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการของเสียอันตรายเหล่านี้ รวมทั้งยังขาดสถานที่ก าจัด  
ของเสียอันตราย ในส่วนของการน าของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาสูง และขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ท าให้การด าเนินการด้านนี้มีน้อย  

พืชกลุ่มข้าว พืชไร่ ยางพารา ผลไม้ พืชเมืองหนาว ผักและพืชสมุนไพร เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ได้เพาะปลูกควบคู่กับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่ใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลงเป็นหลัก 
และใช้ในทุกอ าเภอ โดยผลการศึกษาพบว่า 

1) ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากในกาแฟ  
ขณะที่ข้าวโพดและข้าวไร่จะมีปริมาณการใช้สารก าจัดวัชพืชมากที่สุด ประมาณ 324 และ 240 ลิตรต่อปี 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย สารกลุ่มเมโทมิล 
เกษตรกรจะนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการก าจัดแมลงประมาณ 261 กิโลกรัมต่อปี 

2) อ าเภอแม่สรวย เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มโพเซตไอโซโพรพิล 
แอมโมเนีย (ไกลโพเซต ราวด์อ้ัพ) มากที่สุด ประมาณ 1,341 ลิตรต่อปี และอีกประมาณ 748 ลิตรต่อปี  
จะเป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ (กรัมม๊อกโซน) ส าหรับสารเคมีก าจัดแมลง เกษตรกรจะใช้เ พียง 4 กลุ่ม
เท่านั้น ได้แก่ เมโทมิล คาร์โบฟูราน อะบาเม็กติน และเชื้อไวรัส NPV และมักจะใช้สารก าจัดแมลงในพรัม 
กาแฟ ข้าว ขิง และผัก 

3) อ าเภอเวียงป่ าเป้า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์  
(กรัมม๊อกโซน) มากที่สุด ประมาณ 265 ลิตรต่อปี สารกลุ่มเมโทมิล (แลนเนท) จะมีปริมาณการใช้มากที่สุด 
ในกลุ่มพืชผัก (ผักเมืองหนาวและผักทั่วไป) จ านวน 241 กก./ปี สารกลุ่มไดฟิโนโคนาโซลและคลอโรทาโลนิล 
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะนิยมใช้กันมาก เพ่ือป้องกันก าจัดโรคพืชของผัก (ผักเมืองหนาวและผักทั่วไป) 
ประมาณ 717 ลิตร/ปี และ 215 กก./ปี ตามล าดับ 

4) อ าเภอเทิง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอโซ  
โพรพิลแอมโมเนียจะใช้มากในการปลูกข้าวโพด (242 ลิตร/ปี) และข้าวนาปี (20 ลิตร/ปี) สารอะบาเม็กติน  
และไซเปอร์เมทริน เกษตรกรจะใช้กันมากที่สุดทั้งสิ้นประมาณ 186 และ 163 ลิตร/ปี ในแปลงปลูกกะหล่ าปลี 
ผักกาดขาว และผักกาดเขียวปลี 

5) เกษตรกลุ่มตัวอย่างอ าเภอเวียงแก่น จะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอ
โซโพรพิลแอมโมเนีย (ไกลโพเซต ราวด์อ้ัพ) ในการก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ข้าว กาแฟ เท่านั้น  
รวมทั้งสิ้น ประมาณ 239 ลิตร/ปี สารกลุ่มเมโทมิล เกษตรกรจะใช้ในปริมาณมากที่สุด ประมาณ 113 กก./ปี 
ในแปลงปลูกกะหล่ า ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี และลิ้นจี่ 

6) อ าเภอเชียงแสน สารกลุ่มไกลโพเซตไอโพรพิลแอมโมเนีย จะใช้มากที่สุด ประมาณ 1,528 
ลิตร/ปี ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,020 ลิตร/ปี เป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ที่นิยมใช้กันมากในพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ ตามล าดับ และสารกลุ่มเมโทมิล มีปริมาณการใช้สูงที่สุดประมาณ 331 กก./ปี รองลงมา
จะเป็นสารกลุ่มอะบาเม็กตินที่มีการใช้ประมาณ 299 ลิตร/ปี นอกจากนี้ เกษตรกรที่ใช้สารกลุ่มเมทัลดีไฮด์  
ในการป้องกันการระบาดของหอยเชอรรี่ในนาข้าว 

7) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอ าเภอแม่จัน จะนิยมใช้สารกลุ่มไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย
มากที่สุด ประมาณ 192 ลิตร/ปี รองลงมาจะเป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์ ประมาณ 72 ลิตร/ปี  
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8) อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลงเท่านั้น 
ส่วนใหญ่สารก าจัดวัชพืชจะเป็นสารกลุ่มไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนียที่มีปริมาณการใช้ประมาณ 855 
ลิตร/ปี การปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมใช้สารก าจัดวัชพืชมากที่สุด รองลงมาเป็นยางพารามากท่ีสุด 
ประมาณ 92 กก./ปี ผลการศึกษายังสะท้องให้เห็นว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้
และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรในระดับปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่จะมี
ระดับการปฏิบัติตนก่อนและหลังการใช้สารเคมีก าจัดศตรูพืชในระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 90 ในทุกอ าเภอ) 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงระดับการปฏิบัติตนในขณะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรร้อยละ
ประมาณ 12 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ที่เหลือร้อยละประมาณ 88 จะปฏิบัติตน
อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 

8. มลพิษทางอากาศ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ได้ท าการรวบรวมข้อมูล 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ จ านวน  
2 สถานี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (ภาพที่ 9)  
และบริเวณหน้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สาย (ภาพที่ 10) โดยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภาวะหมอกควันไฟ 
ที่น ามาใช้ประกอบการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM10) ซึ่งท าการรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2558  
 

ตารางท่ี 1 จ านวนวันฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
จ้านวนวันที่ท้า 
การตรวจวัด 

จ้านวนวันที่ค่า PM10 
เกินค่ามาตรฐาน 

จ้านวนวันที่ค่า PM10 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2555 121 33 88 
2556 117 25 92 
2557 116 18 98 
2558 117 19 98 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 2559 

10. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
       1) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน (ASEAN) 

ความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน 
ประชาคมอาเซียนในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ ภายใต้ประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วย  
3 ประชาคมรอง หรือ 3 เสาหลักอาเซียน ดังนี้ 
  1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน: ให้ความส าคัญด้านการเมืองการปกครอง 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน: มีการไหลบ่าของวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในแง่ของการกลืนกินทาง
วัฒนธรรมได้เช่นกัน 
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  หนึ่งในสามเสาหลักอาเซียนที่ประชาชนให้ความสนใจคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economics Community; AEC) ที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและรวมฐานตลาดการผลิตให้เป็น
หนึ่งเดียว มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ  แม้ว่าไทยจะได้มี 
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในด้านต่างๆอยู่แล้ว แต่การเกิดขึ้นของ AEC จะท าให้เกิดการเจรจาข้อตกลง 
ในระดับรัฐมากขึ้น โอกาสด้านการค้าการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมืออ่ืนนอกภูมิภาคได้ เช่น  
การเข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าของอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ก็จะสามารถเพ่ิมอ านาจการต่อรอง
กับตลาดโลก แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบได้ เช่น การเคลื่อนย้ายออกของแรงงานที่มีฝีมือ  
การน าเข้าสินค้าท่ีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน เป็นต้น  

  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอให้มีการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้วยกัน ได้แก่ การเสริมสร้างความสามารถในด้านการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง  
ทางสังคม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากฎหมาย  
กฎและระเบียบ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน การเสริมสร้าง
ความมั่นคง และการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน 

  จังหวัดเชียงรายก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เช่นกัน การรู้เขารู้เรา มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนถือเป็นสิ่งส าคัญ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนจึงควรให้ความรู้ดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้มีการด าเนินงานเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยมีแผนงาน หรือ โครงการที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้ 
  1) จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่ประชาคมอาเซียนภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
เชียงราย 

2) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลตามหน่วยงาน สถานศึกษาในอ าเภอ ต าบล องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนอ าเภอชายแดน การจัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
  ทิศทางการด าเนินการของจังหวัดเชียงรายในระยะต่อไปนั้น จะเน้นการพัฒนาศักยภาพ 
ในหลายด้าน เพ่ือรองรับความร่วมมือต่างๆ โดยแผนงาน หรือ โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2556 มีดังนี ้
  1) พัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้
กรอบความร่วมมือ GMS/ AC+6 
  2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง/ AC+6 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมความร่วมมือด้าน               
การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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       2) กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub 

Region : GMS) 
เป็นกรอบความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

ตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian 
Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจังหวัดเชียงราย คือ 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS Economic Corridors) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor; 
NSEC) ตามภาพที่ 2 ซึ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว ได้แก่ โครงข่ายถนน
เส้นทาง R3 ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4  

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor; NSEC) คือโครงการเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (Hub) ตามแนวเหนือ-ใต้ในกลุ่มประเทศ GMS วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ที่สุดของการพัฒนาโครงการนี้คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ตามแนวระเบียงฯ และพ้ืนที่รอบโดยรอบ การ
พัฒนาโครงการดังกล่าวมีวิวัฒนาการ 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ระเบียงการขนส่ง (Transport Corridor) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
เชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างประเทศ เช่น ถนน รถไฟ สะพาน 

2) ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายจุด (Multi-Modal Corridor) พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขนส่งระหว่างประเทศ สามารถขนส่งได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า
ระหว่างเรือและรถบรรทุก 

3) ระเบียงโลจิสติกส์  (Logistics Corridor) พัฒนาข้อตกลง กฎระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับโลจิสติกส์ เช่น CBTA (Cross-Border Transport Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
ชายแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือของ GMS  

4) ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) พัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  

ในระยะที่ผ่านมา โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ NSEC นั้นเป็นการเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความเชื่อมโยงที่รองรับด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง แสดงให้เห็นถึงระดับการ
พัฒนาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระเบียงการขนส่งอยู่ และเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ยังมีความร่วมมือใน
ด้านอ่ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเช่นกัน ได้แก่ ความร่วมมือเรื่องข้อตกลง ระเบียบระหว่างประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นพิธีทางศุลกากร ระเบียบการผ่านแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุน และการคมนาคม
ขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS  

   3) ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
          การเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้องกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน

จังหวัดเชียงรายได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศจีนตอนใต้ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองชายแดนของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งก็ได้มีการท าข้อตกลงเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การศึกษา และสาธารณสุข 
เป็นต้น 
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  สรุปสาระส้าคัญการด้าเนินงานการเดินทางแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันกับ สป.จีน  
(เมืองพี่เมืองน้อง) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจังหวัดเชียงรายน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทาง

เยือนเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ร่วมหารือกับผู้ว่าการเขตฯและคณะผู้บริหารของเขตปกครอง
ตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา ในประเด็นต่างๆดังนี้  

1. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝ่าย  
2. ความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยผ่านด่านการค้า  

ด้านจังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ได้โดยตรงด้วยระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ผ่านเส้นทาง R3A จากจังหวัด
เชียงรายถึงจีนตอนใต้  โดยด าเนินการผ่านกลไกของภาคเอกชนคือหอการค้าของเขตสิบสองปันนา 
และหอการค้าจังหวัดเชียงรายหรือระบบสหกรณ์ของทั้งสองฝ่าย และให้เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสอง
ปันนาเป็นพื้นที่น าร่องทดลองการอนุญาตนี้  

3. การอ านวยความสะดวกในการดูแลระดับน้ าที่ปล่อยจากเขื่อนจิ่งหงให้สามารถขนส่งสินค้า  
ผ่านทางแม่น้ าโขงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

4. ความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะจังหวัดเชียงรายน าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทาง

เยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สป.จีน เยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับรองผู้ว่าการมณฑลและคณะผู้บริหาร
มณฑลยูนนาน สรุปประเด็นหารือดังนี้  

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย  
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนชาวจีนในมณฑลยูนนานเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เชียงราย  
3. ความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยผ่านด่านการค้า  

ด้านจังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ได้โดยตรง โดยผ่านกลไกของภาคเอกชนหรือสหกรณ์ของท้ัง 2 สองฝ่าย  
4. ความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน และความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว

ในกลุ่มประเทศ GMS เชื่อมโยง ๔ ประเทศ (ไทย – ลาว – เมียนมา – จีน) 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 รองประธานสภาประชาชนประจ ามณฑลยูนนานและคณะฯ 

เดินทางเยือนจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย สรุปประเด็นหารือดังนี้       
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย  
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนชาวจีนในมณฑลยูนนานเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เชียงราย  
4. ความร่วมมือในการส่งเสริมการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทยผ่านด่านการค้า  

ด้านจังหวัดเชียงรายไปยังจีนตอนใต้ได้โดยตรง  
5. ความร่วมมือในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน  
6. การพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ GMS เชื่อมโยง 4 ประเทศ  

(ไทย – ลาว – เมียนมา – จีน) โดยเสนอความร่วมมือแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวรูปแบบคาราวานรถยนต์
ระหว่าง 4 ประเทศร่วมกัน ให้สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามเส้นทางดังกล่าวฯ 
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือระดับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (GMS Governor’s Forum) และร่วมงานแสดงสินค้าน าเข้าและส่งออกคุนหมิงแฟร์ 
(China Kunming Import & Export Commodities Fair) ครั้งที่  24 พร้อมทั้งหารือร่วมกับรองผู้ว่าการ
มณฑลยูนนาน สป.จีน สรุปประเด็นได้ดังนี้  

1. มติการประชุมเวทีหารือระดับผู้ ว่าราชการจังหวัดจะก่อให้ เกิดความร่วมมือกระชับ  
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค เกิดลู่ทางขยายโอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เทคโนโลยี 
สังคมและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในระดับพหุภาคหรือทวิภาคี โดยใช้ช่องทางของ
รัฐบาลท้องถ่ินแต่ละประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับแผนกลยุทธ์โครงการที่ส าคัญ  

2. การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-เอเชียใต้และงานคุนหมิงแฟร์ฯ จะสามารถน ามาปรับใช้และ 
ต่อยอดพัฒนาเป็นแนวความคิดส าหรับการส่งเสริมการค้าการส่งออกและงานการแสดงสินค้าของจังหวัดได้ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในเวทีระดับประเทศและอนุภูมิภาค เกิดการสร้าง
เครือข่ายและช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างกัน  

3. ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงราย มีความใกล้ชิด 
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ลดช่องว่างและอุปสรรค 
ในการเจรจาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ประเด็นที่ 4 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.1 ฝ่ายไทยเสนอข้อมูลความคืบหน้านโยบายรัฐบาลไทยในการพัฒนาจังหวัด
เชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้ได้มีการประกาศให้อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอ  
เชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ส าหรับสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนที่จะลงทุน  
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิตามที่กฎหมายไทยได้ก าหนดไว้ให้ เช่น การยกเว้นภาษี ยกเว้นอากรขาเข้า 
การจัดหาที่ดินของรัฐให้เช่าระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามา
ลงทุน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุน (OSS) ไว้รวม 4 จุด โดยจะให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนหรือผู้มาติดต่อ ทั้งในการ
ด าเนินธุรกิจ ค าแนะน าต่างๆ ในเรื่องพ้ืนที่ที่เหมาะสม กิจการเป้าหมาย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ  
   4.2 ฝ่ายยูนนานเสนอให้ทั้งสองฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเข้าไปลงทุนในนิคมและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกันและกัน เสนอให้ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจการค้าจัดตั้งโครงการความร่วมมือ
และก าหนดทิศทางร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความร่วมมือและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
 

       4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายจังหวัดเชียงราย 
  - การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแนวทางการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายใน 3 อ าเภอ 
คือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ด าเนินการ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 50 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ท าการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  - และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญของรัฐบาลในการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึนเป็นครั้งแรก  
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กรอบแนวคิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
- ความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    ใน ระ เบี ยบ ดั งกล่ าว  ได้ ให้ ค วามห ม าย เขต พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ พิ เศษ ว่ า  “บ ริ เวณ พ้ื น ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window 
และการด าเนินการอื่นที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ” 
 - แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
            ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แนวทาง ดังนี้ 
 
           1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ 
           2) การจัดระบบสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน 
           3) การขยายฐานเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้มีขนาดใหญ่และเข้มแข็ง 
           4) การวางระบบบริหารจัดการเพ่ืออ านวยความสะดวกและด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
ชายแดน 
 

  - เหตุผลความจ้าเป็นในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
   จังหวัดเชียงรายได้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
นโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
ปี 2558 มีสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และได้ก าหนดต าแหน่ง  
การพัฒนา (Positioning) ใน 3 ด้าน คือ 

(1) เป็นเมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือรองรับการค้าและการลงทุน   เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนและ GMS 
 (2) เป็นเมืองเกษตรกรรม รองรับตลาดอาหารสุขภาพ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสินค้าเกษตร 
ของภูมิภาค และยกระดับมาตรฐานสู่ผู้บริโภคระดับบน  
 (3) เป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอาเซียนและ GMS โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/ 
เชิงเกษตร, เชิงประวัติศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรม/ชาติพันธุ์ และเชิงสุขภาพ 
  - กรอบแนวคิดด้านพื้นที่การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
     จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา  
ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย 
ในช่วงปี 2554-2555 โดยได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ บทบาทของแต่ละเมืองนั้นมีความต่างกันไป ดังนี้ 

อ้าเภอแม่สาย ศูนย์กลางทางการค้าการบริการ ท่องเที่ยว รวมไปถึงการเป็นศูนย์รวบรวม 
และกระจายสินค้า (Trading City) 

อ าเภอแม่สาย เป็นอ าเภอที่มีจุดแข็งในด้านการค้าชายแดน เป็นประตูแรกที่มุ่งไปสู่ระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ มีด่านพรมแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก เป็นแหล่งการค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม  
ข้อได้เปรียบนี้ ถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด เนื่องจากมีการ
ขยายตัวด้านการค้าที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้างส่วนสินค้า
น าเข้าคือสินค้าประเภทของป่า และทรัพยากรธรรมชาติ  
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นอกจากนี้ แม่สายยังมีข้อได้เปรียบทางด้านการคมนาคม เนื่องจากมีโครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ถนน 4 ช่องจราจร) อีกทั้งเป็นแหล่งของการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
และยังเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เชิงศิลปะวัฒนะธรรม 
ที่เน้นความหลากหลายของชาติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งศักยภาพข้างต้นสามารถน ามาสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันได้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของแม่สายคือ เมืองแห่งการค้า GMS (Trading City) 
มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS เช่นโครงการ
สร้างสะพานข้ามแม่น้ าสายแห่งที่ 2 นอกจากโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญส าหรับการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการค้า ตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการตลาดการค้า
ชายแดน โครงการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมืองชายแดน ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการคือ การก าหนด
นโยบายสนับสนุน และการแก้ไขกฎระเบียบจากภาครัฐ  เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว  
การถือครองที่ดิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน เป็นต้น 

อุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนของอ าเภอแม่สายที่ส าคัญคือ ปัญหาการเมืองภายใน 
และกลุ่มอิทธิพลของประเทศพม่าที่ เรียกเก็บเบี้ ยบายรายทาง ส่ งผลต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้า  
ท าให้ผู้ประกอบการเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน นโยบายการจ ากัดสินค้าน าเข้า และส่งออกก็เป็นอีกข้อจ ากัด
หนึ่งที่ท าให้การค้าในพ้ืนที่นี้ยังไม่สะดวกมากนัก 

อ้าเภอเชียงแสน เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเมืองโลจิสติกส์ท่องเที่ยวทางแม่น้ าโขง 
(Port City) 

โดยอ าเภอเชียงแสน มีข้อได้เปรียบทางท าเลที่ตั้งติดแม่น้ าโขง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ผักผลไม้สด โดยเฉพาะแอปเปิ้ลและสาลี่ สินค้าส่งออก
ที่ส าคัญคือ น้ ามันปาล์ม ล าไยอบแห้ง ยางแผ่นรมควัน นอกจากนี้อ าเภอเชียงแสนยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังมีสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ สามเหลี่ยมทองค า  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของเชียงแสนคือ การเป็นเมืองแห่งท่าเรือและ 
การท่องเที่ยว (Port City) มีแนวทางในการพัฒนา คือ การบูรณะฟ้ืนฟูเมืองโบราณเชียงแสน ปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองค า การพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในส่วนของระบบ 
การผ่านแดน มีปรับข้อก าหนด ข้อตกลง และมาตรการที่เป็นธรรมส าหรับการท่องระหว่างประเทศการตั้งศูนย์
จ าหน่ายสินค้าปลอดภาษี ตลอดจนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ระดับแม่น้ าโขงที่ไม่แน่นอน ปัญหายาเสพติด 
และภัยธรรมชาติซ้ าซาก เป็นต้น  

อ าเภอเชียงของ เป็นเมืองโลจิสติกส์และบริการขนส่ง และเมืองแวะผ่านส าหรับนักท่องเที่ยว 
(Logistics City) 

 อ าเภอเชียงของมีจุดแข็งในด้านการเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นเส้นกันอาณาเขต
ระหว่างไทยและลาว และถือเป็นหนึ่งในเส้นทางการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ เป็นจุด 
ผ่านแดนถาวรระหว่างไทยและลาว สินค้าส่งออกที่ส าคัญคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุ
ก่อสร้าง ส่วนสินค้าน าเข้าจากลาวที่ส าคัญคือ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ของป่า และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 
นอกจากนี้ อ าเภอเชียงแสนยังมีข้อได้เปรียบทางสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเกษตร และประมง โดยเฉพาะ  
การเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาบึกทางธรรมชาติ  
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 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของเชียงของคือ การเป็นเมืองศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่าย
และกระจายสินค้า (Logistic City) โดยมีโครงการรองรับอยู่หลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนของการพัฒนาโครงข่ายถนนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 (คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556) โครงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณ 
(โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของที่อยู่ในขั้นตอนของการส ารวจออกแบบโครงการ  
ด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ) อย่างไรก็ตามการเจรจาด้านกฎระเบียบ  
และการสร้างความร่วมมือทางการค้าและการขนส่ง ก็ถือเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม 

อุปสรรคที่ ส าคัญของอ าเภอ คือ ปัญหาทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรที่ตกต่ า อุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช ารุด  
ไม่พร้อมต่อการรองรับการเปิดสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้นจากข้อมูล 
ทั้ง 3 อ าเภอข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ภาพที่ 1 กลุ่มอ าเภอเศรษฐกิจชายแดน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ 2559 
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ภาพที่ 2 ผังแนวคิดระบบโลจิสติกส์และการยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 การเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงราย 
 1) การเตรียมการด้านบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการจัดท าร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่มา : บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 2559 
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  - มติการประชุม กรอ.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เห็นชอบ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ท าหน้าที่ประชุม
หารือ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อ าเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี 
   - ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกรรมการ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที ่
  - ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนแม่บท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) 
เป็นประธานคณะท างาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงรายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ก าหนดว่า หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ให้ยื่นข้อเสนอพร้อมกับร่างแผนแม่บทต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพ่ือพิจารณา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนของจังหวัด
เชียงราย คณะท างานได้ด าเนินการยกร่างแผนแม่บทซึ่งมีหัวข้อส าคัญ 8 ข้อ ดังนี้ 

1.  เหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

2.  บริเวณพ้ืนที่ที่สมควรก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3.  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งและการด าเนินการ  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
4.  แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก าหนดไว้ในผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
5.  สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมควรจัดให้แก่ผู้อาศัยและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
6.  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสาร

โทรคมนาคม และด้านการพลังงานที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้
กรอบเศรษฐกิจอ่ืนๆ หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกรอบเวลา
ด าเนินการ 

7.  รูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน และแนวทางในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง  
การประเมินผลและการเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ 
  8.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  ตลอดจนแนวทางและงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน 
แก้ไข และเยียวยาผลกระทบนั้น 
 
 
 
 



1-90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ภาพที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  

(พ.ศ. 2557 - 2560) 



ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
            สถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
  

นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 นโยบายที่ 1 ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 กิจกรรม 
  - ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
82 พรรษา 2557 
  - ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวัน 
สวรรคต ครบรอบปีที่ 19 (18 ก.ค. 2557) โดยถวายเครื่องสักการะ ถวายขันตอก 

 นโยบายที่ 2 ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 กิจกรรม 
       - มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2014 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพและ 
เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย ภายในงานพบกับสีสันพรรณไม้จากไม้ดอกไม้ประดับหลากหลาย
สายพันธุ์ อุทยานกล้วยไม้ วัฒนธรรมจากชนเผ่าอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย สักการะพระบรม
สารีริกธาตุจากประเทศภูฏาน ขบวนบุปผชาติทางน ้า การแสดงถนนสายดอกไม้ในรูปแบบไฟร่วมสมัย 
       - การจัดงานเทศกาลองุ่นไร้เม็ด  
       - การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระบานและอาหารชนเผ่า 
       - งานเทศกาลดอกบัวตองบานที่หัวแม่ค้า 
       - งานมหกรรม 10 ชาติพันธุ์แม่สาย 
       - การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 

 นโยบายที่ 3 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรม 
  - โครงการ Green Office การคัดแยกขยะในส้านักงาน และการน้าขยะกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
  - โครงการส้ารวจคุณภาพน ้าในแม่น ้า ล้าธารสายส้าคัญของจังหวัด  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 
และอนุรักษ์ทรัพยากรที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย 
  - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและป้องกันแก้ไข ปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน 
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 นโยบายที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กิจกรรม 
  - โครงการประชุมสัมมนา ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดิน  ร่วมกับโยธาธิการ
และผังเมือง 
  - โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  - โครงการซ่อมบ้ารุงทางจราจรลาดยาง 
  - โครงการขุดลอกแหล่งน ้า 

 นโยบายที่ 5 ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้สามารถ
ผลิตและพัฒนาคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้การให้บริการด้าน
สาธารณสุข การท้างานของอาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่นส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาที่ได้มาตรฐาน สวนสาธารณะ 
พื นที่นันทนาการและสถานที่ออกก้าลังกายส้าหรับประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสและการเข้าถึงบริการของรัฐ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 
  - โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
  - โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั น 

 นโยบายที่ 6 ด้านการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 เพ่ือท้านุบ้ารุงศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมือง
เชียงราย ให้ด้ารงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป 
  - โครงการกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
  - โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
  - โครงการสืบชะตาเมือง 

 นโยบายที่ 7 ด้านการพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทุอกภัย ภัยแล้งและสาธารณ
ภัยต่าง ๆ จัดหา/สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาความร่วมมือและข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริม
สนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นที่ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านธรณีวิทยา 
  - โครงการอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
  - โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
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 นโยบายที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน โดยด้าเนินการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
เชียงราย 
  - โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
  - โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมและความซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

งบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด้านผังเมือง
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

75 127,367,956.85 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 52 109,477,757.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 45 50,406,367.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

208 86,396,695.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

5 3,768,425.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 125 342,582,799.15 

รวม 510 720,000,000.00 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป ี

(พ.ศ.2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื นที่ ก่อนน้ามาจัดท้า
โครงการเพื่อพัฒนาพื นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559)  
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 

 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบคมนาคม
ข น ส่ ง  ส า ธ า ร ณู ป โภ ค 
สาธารณูปการและระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและการ
พัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

216 837,469,735.00 164 30,7117,000.00 133 301,849,625.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

103 249,025,750.00 56 120,710,000.00 43 124,650,000.00 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

77 64,318,385.00 75 61,659,640.00 67 41,459,640.00 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพ่ือให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

237 164,315,087.00 136 100,450,000.00 74 86,290,000.00 

5.ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

12 8,800,000.00 12 408,400,000.00 12 408,400,000.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
การเมืองการปกครอง 

147 373,454,495.00 128 394,770,710.00 94 342,428,400.00 

รวม 792 1,697,383,452.00 571 1,393,107,350.00 423 1,305,077,665.00 
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แผนภูมิแสดงจ้านวนโครงการ การจัดท้าแผน 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 
1.การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
งานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

            
133 

133 
       164 
                  

 
 
216 

 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว      

      

      

      
3.การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  67    

  75 
77 

   

      

      

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

     

      

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

     

      

      

6.การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง      

      

      

      

     

  จ านวนโครงการ   

      

 
 
 
 
 
 

12 

12 

12 

2559 

2558 

2557 

94 

         128 
         147 

43 

 56 

       103 

74 
             136 
                             237 

 0           75         150          225        300 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณ การจัดท าแผน 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
งานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     

      

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว      

      

      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

     

      

      

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ 

     

      

      

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

     

      

      

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการ
ปกครอง 

     

      

      

      

      

  งบประมาณ   

      

 
 

2559 

2558 

2557 

  

342.43 
    394.77 
   373.43 

124.65 
120.71 
       240.03 

 0            225       450           675        900 

301.85 
  307.12 
                                  837.47 

 
41.46 
   61.66 
           64.32 

 
86.29 

100.43 
    164.32 

        
408.4 
408.4 

 8.8 
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่16 

กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ้านวน 510 โครงการ งบประมาณ 
720,000,000 บาท 
 
      

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
งานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     

      

      

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว      

      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

     

      

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ 

     

      

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

     

      

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการ
ปกครอง 

     

      

      

      

  จ านวนโครงการ   

      

 
 

75 

 0            75          150          225        300 

52 

 
45 

 
208 

 
5 

 

125 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
      

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
งานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

     

      

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว      

      

      

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

     

      

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ 

     

      

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

     

      

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการ
ปกครอง 

     

      

      

      

  งบประมาณ   

      

 

 

 

127.37 

 0            100       200          300         400 

 
109.48 

 
50.41 

86.4 

 
3.77 

 
342.58 
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2.2 ผลกระทบ 
  1. ในการจัดท้าแผนสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 -2560)          
แผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1-4 จากการติดตามและประเมินผลการน้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยการน้าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน้าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก   
คิดเป็นร้อยละ 89.12 และสัดส่วนของการน้างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 80.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จ้านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารง 
ความสมบูรณ์และยั่งยืน ควรจะมีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมให้มากกว่าเดิมจากโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี 
7 โครงการ น้าไปสู่การปฏิบัติ 6 โครงการ แต่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนและน้าไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างมาก ควรจะมีการกระจายโครงการไปพัฒนา
ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพราะเชียงรายเป็นจังหวัดที่ควรยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

2. การด้าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื นฐานพบว่า มีโครงการจ้านวนมากที่น้าไปสู่  
การปฏิบัติ มีโครงการที่ได้ด้าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย มีโครงการที่อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
เป็นจ้านวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้า ท้าให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายก้าหนดไว้ ดังนั น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ควรเร่งรัดการด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื นฐานให้เป็นไปตามแผนด้าเนินงานที่วางไว้ 
  3. การด้าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื นฐานที่พบคือ การก่อสร้างถนนท้าให้ประชาชน  
ในพื นที่และนอกพื นที่ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ น แต่การที่มีรถบรรทุกหนักสัญจร
ไปมาผ่านเป็นประจ้า ท้าให้ถนนเกิดการช้ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร ควรมีการประสานองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื นที่เก่ียวข้อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเรื่องการใช้รถบรรทุกหนักวิ่ง 

4. การด้าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพื นฐานไม่ควรท้าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 
ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้ค้านึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม 
เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส้ารวจพื นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด้าเนินการก่อสร้าง  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
  1. จากการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการด้านโครงสร้าง พื นฐานพบว่า  
มีโครงการจ้านวนมากได้ด้าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย ยัง มีโครงการที่อยู่ระหว่างการลงนาม 
ในสัญญาเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากรายได้เข้าช้า เป็นสาเหตุท้าให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า  
บางโครงการมีเหตุทางธรรมชาติท้าให้ต้องหยุดงานชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้
ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบกฎหมายก้าหนดไว้ ดังนั น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควรเร่งรัด  
การด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื นฐานให้เป็นไปตามแผนด้าเนินงานที่วางไว้ 
  2. การจัดท้าโครงการควรค้านึงถึงการจัดท้าโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุ รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มี
ผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ น 
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3. ในการจัดท้าแผนสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557 -2559)  
แผนเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1-3 จากการติดตามและประเมินผลการน้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยการน้าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน้าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
78.94 และสัดส่วนของการน้างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 61.94 
หากจัดท้าแผนพัฒนาสามปีในครั งต่อไปควรมีการน้าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถน้าไปแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นด้านยุทธศาสตร์ จ้านวนโครงการและงบประมาณ  
ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนยังมีจ้านวนไม่มาก เนื่องจากสภาวะปัจจุบันปัญหาโลกร้อนยังเป็นปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไข เพราะส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก ดังนั น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ควรประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน องค์กร
เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท้าแผน/โครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้มากขึ น 

อีกประเด็นส้าคัญที่คือเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
ให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนน หรือโครงการขุดลอกต่างๆ  
มีโครงการที่ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั งที่สิ นปีงบประมาณไปแล้ว และในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปีในครั ง
ต่อไปควรมีการแบ่งสัดส่วนโครงการตามล้าดับความส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ควรให้ความส้าคัญมากขึ นเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งภัยหนาว น ้าท่วม 
และภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่อาจท้าลายสิ่งแวดล้อมได้  โดยเฉพาะพื นที่ของจังหวัดเชียงรายที่เกิดเหตุ
แผ่นดินไหว แต่ควรสอดคล้องกับนโยบายของชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดด้วย  



 
 
 
 

ส่วนที่ 3  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสมัพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา    
  เศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
    ในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3 ประเทศไทย 4.0 
หลายประเทศก้าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่  21 อาทิ 

สหรัฐอเมริกาพู ดถึ ง  A nation of Makers อั งกฤษก้ าลั งผลั กดั นประเทศสู่  Design of Innovation  
จีนประกาศโมเดล Made in China 2025 ส่วนอินเดียก้าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้ 
วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจ
เป็น Power of ASEAN  

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน สัตว์เลี ยง  
เป็นต้น  ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับ  เครื่องเขียน  กระเป๋ า เครื่องนุ่ งห่ม  เป็นต้น  และยุคปั จจุบัน  คือ ประเทศไทย 3.0  
เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น  
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นับตั งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่างๆ พบว่า มีการอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง
มาเป็น 3-4% ต่อปี เหตุผลส้าคัญเพราะ  

1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน  
2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล ้าของโอกาส  

ด้วยเหตุนี  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อน 
ของประเทศ แนวด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก้าลังเผชิญ 
คือ 

1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
2. กับดักความเหลื่อมล ้า (Inequality Trap)  
3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  

ไทยแลนด์ 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่  ยุคเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ น 

 
ดังนั น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั งระบบใน 4 องค์ประกอบส้าคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั งเดิมในปัจจุบัน  (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตร

สมัยใหม่  ที่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่้ ารวยขึ น  
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่้าไปสู่  High Value 
Services  

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่้าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0  
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  

(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน 
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
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  1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  
อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
  3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ Robotech เป็นต้น 
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์  
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &  
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
1) Productive Growth Engine 

     เป้าหมายส้าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country)  
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ กลไกดังกล่าวประกอบไปด้วย การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้าน
เทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่ไทยก้าลังเผชิญอยู่ 
  2) Inclusive Growth Engine  
     เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่ง 
ที่เกิดขึ นโดยกลไกนี  ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้ างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับ
พลวัตการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล ้าที่เกิดขึ นในปัจจุบัน 
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  3) Green Growth Engine  
     การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค้านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคน  
กับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิม 
ที่ค้านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ นทั งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส้าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน  
 
  ทั ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาล
ต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บน
ขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

  โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 
เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก้าลังของทุก
ภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐที่ผนึกก้าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากร 
ทั งในประเทศและระดับโลก  

  หากยังคงยึดความคิดเดิมๆ ปัญหาของการหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
จะไม่สามารถเกิดขึ นได้เลย ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เราในฐานะต้นทุน
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส้าคัญของประเทศพร้อมแล้วหรือยังต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0  
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1.4 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน  
                    และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตร 
                    กับสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
                    เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ด้ารงความสมบูรณ์ 

    และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย  

วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด                   
                    กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหารจัดการน ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค   
                และการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานรองรับ 

                          การเจรญิเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
        กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุม                  
               อาคาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ    
               พอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ    
               ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ 
               ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ  

                  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ  
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน   
               ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

         และทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้าน   
                อิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
                และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
               และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ  
               น ้าเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน    
               ทดแทน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร  
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธภิาพในการบริหารจัดการภายตามหลักธรรมาภบิาล 
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 

    กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

2.1 วิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข" 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  

2.3 เป้าประสงค์ 
  - เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ 
  - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ น 

 - เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ีปกติ 
      และแนวชายแดน 
 - เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 
 - สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

2.4 ตัวชี้วัด 
   - อัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ นทุกปี 
   - ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ นและอัตราจ้านวนของผู้ป่วยลดลง 

  - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
  - จ้านวนขยะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
  - ส่งเสริมการศึกษา อบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  - รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมขึ น 
  - สัดส่วนคนจนลดลงและสถานบริการได้มาตรฐาน 
  - ประชาชนได้รับการศึกษามาขึ นและจ้านวนผู้ป่วยลดลง 
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- ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมให้เป็นพื นที่สีเขียวและปลอดขยะ ไร้มลพิษ 
- ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็ง 

     ให้กับหมู่บ้าน 
 

2.6 กลยทุธ ์
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหารจัดการน ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค  
        และการเกษตร  
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ ์   
                ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนใน 

     ชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์  ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

     ท้องถิ่น  
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 

     ตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
   กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
   กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

   กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
     ประชาชน  

   กลยุทธ์ 4.2 ป้องกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาสาธารณภัย  
   กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
   กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 

     ผู้ด้อยโอกาส  
   กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น ้าเสีย  
                และมลภาวะ  

   กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  
   กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
   กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 

   กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
   กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบ 

     ดิจิทัล 
  กลยุทธ์ 6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  ด้วยจังหวัดเชียงรายตั งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและล้าปาง  
และทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาและจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศ
เมียนมาด้านอ้าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน จึงก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ของจังหวัดเชียงราย “ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม” 

"ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประสานการพัฒนา  
ประชาชนมคีวามสุข

ความสุข" 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ    
คมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

1.2 พัฒนาแหล่งน ้าและระบบบริหาร 
จัดการน ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร  

1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรม
จราจร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตาแนวทาง   
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด    
      เพือ่เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้   
      มาตรฐานสากล  
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วถิีชีวิต  
      และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และ   
      เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและการบริหาร  
 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร  
      จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ  
      พัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ 
      และเทคโนโลยีเพือ่รองรับระบบดิจทิัล 
6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข  
 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
      ทั งในระบบ นอกระบบ และ 
      การศึกษาตามอัธยาศัยให้ได ้
      มาตรฐานการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
      สู่อาชีพ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที ่
      ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
      พัฒนาระบบการบริการ    
      สาธารณสุข 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 

4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4.2 ป้องกัน ฟื้นฟ ูและบรรเทา 
       สาธารณภัย  
4.3 ป้องกันและแก้ไขปญัหา ยาเสพติด   
อบายมขุ สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
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2.8 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน) 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
หวง 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบการประสานแผนจังหวัดเชียงราย 

แผนพัฒนาอ้าเภอ 
หวง 

โครงการประสานแผนระดับอ้าเภอ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงราย 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 
      การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี  
 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

พบว่าจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี  
จุดแข็ง (Strength) 
1. ท้าเลที่ตั งเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ทั งทางน ้า ทางบก 

และทางอากาศ 
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ป่า 
3. มีพื นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์  สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ อาทิ ข้าวหอมมะลิ 

กาแฟ  ชา ล้าไย ลิ นจี่ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ปลานิล ส้มโอเวียงแก่น ข้าวเหนียวเขี ยวงู และโคขุน 
4. ที่ตั ง มีภูมิประเทศและภูมิภาคที่น่ าอยู่  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว  

ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง รวมทั งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ สามารถเชื่อมโยงไปยัง
กลุ่มท่องเที่ยว GMS และกลุ่ม ASEAN +6,+3 

5. มีสถาบันการศึกษาบุคลากรการศึกษาภาครัฐทุกระดับ ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึง 
สถาบันการศึกษามีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด 

6. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นต้นแบบในการน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. มีสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน สถานบริการ 
ในระดับอ้าเภอ และระดับต้าบลครอบคลุมทุกพื นที่ ตลอดจนภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือก 

8. ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
9. มีสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ ที่มีศักยภาพ และ

เป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
10. ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่มและการมีส่วนรวมในกิจกรรมด้านสังคม

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นร่วมกันท้าให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
11. มีหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็ ง สามารถบูรณาการ การท้างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีแหล่งน ้าต้นทุนสูง แต่มีพื นที่ชลประทานเพียงร้อยละ 23.63 พื นที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง 

เกษตรกรขาดการดูแลเอาใจใส่การบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 
2. ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีจากระบบการเกษตรบนพื นที่สูงที่ไม่ถูกต้อง  

การเผาก่อนและหลังการเก็บเก่ียว ส่งผลต่อปัญหาหมอกควัน ปัญหาการปนเปื้อนทางสารเคมี 
3. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ท้ากิน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ท้าการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการด้านการผลิต 
4. ผู้ประกอบ SMEs ขาดศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนทั งในและต่างประเทศ 
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5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีข้อจ้ากัดไม่สามารถเท่ียวได้ตลอดปี (low season) 
6. ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค และขาดการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ  
7. ประชาชนขาดความตระหนักในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร 
8. ภาคธุรกิจและภาคเอกชน ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง 
9. ประชาชนขาดจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื นที่ป่ าไม้ และ 

ขาดองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติ 
10. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน ้าเสีย และ มลพิษทางอากาศ 
11. สภาพภูมิศาสตร์มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั งทางบกและทางน ้าเป็นอุปสรรคต่อการ

ป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง 
12. ความเหลื่อมล ้าทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
13. ความเจริญของเมืองท้าให้เกิดประชากรแฝง 
 
ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
พบว่าโอกาสหรือทิศทางการพัฒนาและข้อจ้ากัด ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค สามารถสรุปรายละเอียด

ได้ดังนี  
โอกาส (Opportunities) 
1. เป็นพื นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ – ใต้ ตามกรอบความร่วมมือ GMS  
2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้จัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคมขนส่งและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า 
4. รัฐบาลมีนโนบายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และธุรกิจ

บริการสุขภาพ  
5. ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ 
6. รั ฐบาลมีน โยบายส่ งเสริมสนับสนุนสร้างค่ านิ ยม ในคนไทยปลู กจิตส้ านึ ก  และภู มิ ใจ  

ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ 
7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชารัฐ 
8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่งการเกษตรกรรม) 
9. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดภาวการณ์ปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก  
10. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ 
11. รัฐบาลมีนโยบายเน้นหนักในด้านการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้า

มนุษย ์ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการจัดระเบียบสังคม 
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ข้อจ ากัด (Threats) 
1. การน้าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้

เมืองหนาว เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
2. กฎระเบียบทางค้า การขนส่งใน GMS  
3. การก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศคู่ค้าในตลาดการค้าโลก 

มีมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
4. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณค่าเคลื่อนย้าย เข้า-ออก ภายในประเทศ 
5. ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่เกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์   

แรงงานต่างด้าว อาชญากรรมข้ามชาติ และการลับลอบเข้าเมืองของคนไร้รัฐ ปัญหาคนขอทาน/คนไร้ที่พ่ึง 
6. ภาครัฐมีเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลชาวต่างด้าวเพิ่มขึ น เกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ ้า

ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
7. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 

อุทกภัย  ดินถล่ม ภัยหนาว หมอกควันไฟป่า  
8. ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท้าให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหาหมอกควัน

ข้ามแดน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากจีน 
9. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง/ความแห้งแล้ง เกิดขึ นต่อเนื่อง  

และมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยขึ น ส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเสียหาย 
ปริม าณ น ้ าต้ นที่ เข้ าระบบชลประทานลดลงจ้ า เป็ นต้ อ งศึ กษ า และหาแนวทางในการป้ องกั น  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ น การวางแนวทางการพัฒนาเมืองและผังเมืองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

10. ภาวะคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและลดปริมาณลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพ ท้าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดูแล ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดยิ่งขึ น  
เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน 

11. ภาวะคุกคามของระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้าให้มีการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้โดยไม่ค้านึงถึง
ผลกระทบ ท้าให้ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ หน่วยงานต้องมีภาระในการแก้ไขปัญหา  
เรื่องร้องเรียนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
จุดแข็งภายในองค์กร + โอกาสภายนอก 
- เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS 
- เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพระดับโลก (ข้าวหอมมะลิ กาแฟ ชา) และเป็นแหล่งผลิตสินค้า    
  เฉพาะ (สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล ข้าวเหนียวเขี ยวงู และ ส้มโอเวียงแก่น) 
- เป็นเมืองศิลปิน 
- เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาค 

    ลุ่มน ้าโขง (GMS) 
- เป็นเมืองที่น่าอยู่ Green city และ food safety 
- ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนด้านการค้าการลงทุน และการ  
  ท่องเที่ยวในพื นที ่
จุดแข็งภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6 เพ่ือก้าหนด   
  มาตรการด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล และบริหารจัดการการผลิตสินค้า   
  เกษตร ตามเขตเศรษฐกิจ (Zoning) 
- ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับฝีมือ (Skill labour) 
- สร้างมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชากรแฝง แรงงานและผู้ติดตาม 
  เพ่ือป้องกันปัญหาสังคม 
- ส่งเสริมมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้า OTOP สู่สากลและ GMS 
จุดอ่อนภายในองค์กร + โอกาสภายนอก 
- บริหารจัดการทรัพยากรการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (น ้า ดิน พันธุ์พืช  
  พันธุ์สัตว์ คน เทคโนโลยี ฯลฯ) 
- พัฒนาผู้ประกอบการและเสริมสร้างเครือข่ายทั งในและต่างประเทศ 
- ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวได้ตลอดทั งปีและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 
- ส่งเสริมการท้าของเสียให้เป็นของดีและมีมูลค่าเพ่ิม 
- พัฒนาระบบสร้างสุขภาพภาคประชาชน 
- การบริหารจัดการศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทางถนน 
- ส่งเสริมมาตรการน้าเข้าแรงงานระดับล่างตามกฎหมายพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการใช้  
  แรงงาน 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริ 
- พัฒนาระบบรับมือภัยพิบัติทุกภาคส่วน 
จุดอ่อนภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก 
- ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่ 
- ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
- ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
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แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ (Positioning) 
แนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงราย มี 3 ด้าน ดังนี  
1. เมืองการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS+6 และ AEC  
เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน  

 จังหวัดเชียงรายมีที่ท้าเลที่ตั งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่กลุ่มประเทศ GMS และ 
AC เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่ประเทศ สปป.ลาว 
ประเทศพม่า และประเทศจีน ตอนใต้  
 นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั งสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ตามกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอื อต่อกิจกรรม
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อีกทั งยังมีโอกาสในการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน   

2. เมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย  
เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 จังหวัดเชียงรายมีพื นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอื อต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของภาคเหนือ รวมทั งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคระดับบน เช่น  ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี ยวงู ชา กาแฟ สับปะรดภูแล 
สับปะรดนางแล  ล้าไย ลิ นจี่  ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล และโคเนื อ  

3. เมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงสู่ GMS และ AEC 
เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 จังหวัดเชียงรายมีที่ตั งภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่  

 3.1. การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และสปา เช่น น ้าพุร้อนในพื นที่ อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอเมือง  
อ้าเภอเวียงป่าเป้า และมีธุรกิจ สปาของเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในพื นที่  

3.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น โบราณสถาน อ้าเภอเชียงแสน
วัดพระแก้ว หมู่บ้านศิลปิน บ้านด้า วัดพระธาตุดอยตุง วัดร่องขุ่น หมู่บ้านชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่แบบดั งเดิม 

3.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP                 
ที่หลากหลาย การล่องแพ อุทยานแห่งชาติภูชี ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง ล่องเรือในล้าน ้ากก/รวมทั ง  
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อาทิ สนามกอล์ฟหลายสนามในพื นที่  ซึ่งมีความพร้อมและเป็นที่นิยมของ 
ชาวไทยและต่างชาติ  

นอกจากนั นสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS) เช่น การท่องเที่ยว
ตามเส้นทาง R3A,R3B และการท่องเที่ยวล้าน ้าโขง เป็นต้น 

4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดมีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มีการก่อตั งตามประวัติศาสตร์  

เมื่อปี พ.ศ. 1805 เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณกาลประมาณ  750 ปี ที่ผ่านมา   
มี "ค้าเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั งด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทลื อ ไทใหญ่ ไทเขิน จากสิบสองปันนาผสมผสานเข้าด้วยกัน และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทั งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นจ้านวนมาก   
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จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายเชื อชาติ ทั งชาวไทยพื นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพ  
เข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่าง
ที่ท้าให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

ดังนั น เพ่ือก้าหนดให้มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2559 ขอก้าหนด
ไว้โดยกว้างๆ ในส่วนของแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ( Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
คือ “ การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรม ประเพณี “ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดและของจังหวัดเชียงราย และส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปอย่างบูรณาการ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                     
 

  
   ด้านความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพและ                  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ   ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ        พัฒนาภาคเมือง          การต่างประเทศ ภูมิภาค       
 ธรรมาภิบาลภาครัฐ                      โลจิตส์ติก                              เทคโนโลยี นวัตกรรม             พื นที่เศรษฐกจิ            และประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 
  
             พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ            จัดการทรัพยากรธรรมชาติ                       รักษาความมั่นคง และความ 
             คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน                   และสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความ                     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
             อยู่เย็นเป็นสุข                                           สมบูรณ์และยั่งยืน                           

     

  
 

 
 
 

  
 
 
  

                 
รายละเอียดหน้า 2.. 

-  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิตส์ติกเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 

ด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา         
เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว               

เชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 

 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ

สาธารณสุข 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส ิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 การพัฒนาด้าน           
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ. 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และระบบคมนาคมขนส่ง 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสรมิความเป็นธรรมลด
ความเหลือ่มล้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมการ 

พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

แบบ ยท. 01 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ. 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และระบบคมนาคมขนส่ง 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

 

เพื่อสร้างการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการคา้ 
การลงทุน บริการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื นทีป่กติและแนวชายแดน 

เพื่อให้ประชาชนอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
มีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการสรา้ง
คนสังคมที่มีคุณภาพ 

1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหลง่น ้าและระบบบริหารจัดการน ้าเพื่ออุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานสากล 

3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลกัษณ์ของคนในชุมชน 

4 ส่งเสริมอนุรักษ์ด้านศาสนาและเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน                               
 

 

4 ส่งเสริม อนรุักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

1 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบ 

    และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

2 ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาสู่อาชีพ 

3 ส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

   และทรัพย์สินของประชาชน  

2 ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเลคทรอนิกส ์
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ  
ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 

1 ส่งเสริมและพฒันาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  

2 ส่งเสริมและพฒันาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น ้าเสีย และมลภาวะ  

3 ส่งเสริมและพฒันาการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน  

2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ินของทกุภาคส่วน  
4 พัฒนาปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยเีพื่อรองรับระบบดิจทิัล 
5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพือ่การพฒันา
ท้องถ่ิน 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา การเกษตร การพาณิชย์ งบกลาง 

แผนงาน 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการ
บริหาร 

เพื่อสร้างการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการค้า  

การลงทนุบริการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ปกติและแนวชายแดน 

เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้าง
คนสังคมที่มีคุณภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น สัดส่วนคนจนลดลง 
และสถานบริการได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รบัการศึกษามากขึ้น 
และจ านวนผู้ป่วยลดลง 

ประชาชนได้รบัการชว่ยเหลือ 
ได้อย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สีเขยีว 
ปลอดขยะ ไร้มลพิษ 

ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชนผู้มี 
จิตอาสาชว่ยเหลือภาครัฐในการ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บา้น 

1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
3 พัฒนางานด้านผังเมือง  
งานวิศวกรรม จราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
ในท้องถิ่น 
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การบริการสาธารณสขุ 

 

1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
2 ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  
3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและ 
การใช้พลังงานทดแทน 

 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ของทุกภาคส่วน  
4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข" 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

เป้าประสงค ์  

 

เป้าหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

 

 

 

 

แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา การเกษตร การพาณิชย ์ งบกลาง 

แบบ ยท. 02 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์   
 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS 

 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  
การคมนาคมขนส่ง
ได้มาตรฐาน 
สามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่างทั่วถึง 

จ้านวนครั งของการ
ด้าเนินการ 

 

100 100 100 100 เฉลี่ยปีละ 100 ครั ง 
 

พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปการ
และพัฒนางานด้าน
ผังเมือง งานวิศวกรรม 
จราจรและงาน
ควบคุมอาคารให้ได้
มาตรฐาน 

เศรษฐกิจมีการ
เจริญเติบโตและ 
เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ด้านการค้า การลงทนุ 
บริการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ น 

ส้านักการช่าง 
 

อบจ.เชียงราย 
 

2. การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากล  
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว 
ศักยภาพมัคคุเทศก์
และบุคลากร 
พัฒนาปัจจัยพื นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว
และทรัพยากร 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว พัฒนา
ธุรกิจบริการด้าน
การท่องเที่ยว 
พัฒนาตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ 

จ้านวนครั งของการ
ด้าเนินการ 

 

40 40 40 40 เฉลี่ยปีละ 40 ครั ง 
 

ส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาอาชีพและ
การตลาดเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินให้ได้
มาตรฐานสากล 
ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว วิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
และอัตลักษณ์ของ
คนในชุมชน  

รายได้ของประชาชน
และการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ น  

 
 

กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1. ส้านักการช่าง 
2. ส้านักปลัดฯ 
3. กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

             

แบบ ยท. 03 
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3. การด้ารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

 

3. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

 

3. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

 

3. เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ น 

 

จ้านวนครั งของการ
ด้าเนินการ 
 

50 50 50 50 เฉลี่ยปีละ 50 ครั ง 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาทั งใน
ระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริการ
สาธารณสุขของ
ประชาชน 
ในท้องถ่ิน 

สัดส่วนผู้ป่วยลดลง
ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ น จ้านวนผู้ได้รับ
การศึกษาเฉลี่ยเพิ่ม
มากขึ น 

 

1. กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ส้านักการช่าง 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต 
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

 

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

 

4. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

 

4. เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนใน
พื นที่ปกติและแนว
ชายแดน 

 

จ้านวนครั งของการ
ด้าเนินการ 
 

45 45 45 45 เฉลี่ยปีละ 45 ครั ง 
 

ป้องกัน ฟื้นฟูและ
บรรเทาสาธารณภัย 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข สื่อด้าน
อิเลคทรอนิกส์ 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติใน
พื นที่ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

 

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. ส้านักปลัดฯ 
2. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
3. กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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5. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ 
ด้ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

5. เพื่อให้ประชาชน
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพ 

 

จ้านวนครั งของการ
ด้าเนินการ 
 

20 20 20 20 เฉลี่ยปีละ 20 ครั ง 
 
 
 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
พัฒนาการควบคุม 
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะ น ้าเสีย 
และมลภาวะ  
ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
พลังงานและ 
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

ส่งเสริมให้เป็นพื นที่
สีเขียว ปลอดขยะ 
ไร้มลพิษ มีพื นที่ป่า
ไม้เพิ่มขึ น 
 

 

ส้านักการช่าง 
 

1. ส้านักปลัดฯ 
2. กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6. การรักษาความ
มั่นคงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

 

6. สร้างภูมิคุ้มกันใน
การสร้างคนสังคมที่
มีคุณภาพ 

 

จ้านวนครั งของการ
ด้าเนินการ 
 

30 30 30 30 เฉลี่ยปีละ 30 ครั ง 
 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถ่ินให้
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของทุกภาค
ส่วน  

กลุ่มพลังมวลชนผู้มี 
จิตอาสาช่วยเหลือ
ภาครัฐในการ 
สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน 

 

หน่วยงานในสังกัด
อบจ.เชียงราย 

หน่วยงานในสังกัด
อบจ.เชียงราย 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ 4  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
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1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา  -ส านักการช่าง กองพัสดุและทรัพย์สิน
และระบบคมนาคมขนส่ง การเกษตร  -ส านักการช่าง กองคลัง

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป  -ส านักปลัด อบจ.
และการท่องเทีย่ว บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การศาสนา วัฒนธรรมและ  -ส านักปลัด อบจ./กองการเจ้าหน้าที่
นันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 -กองแผนและงบประมาณ

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา  -ส านักการช่าง
การเกษตร  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3 การพัฒนาการศึกษา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา  -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และการสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ

สาธารณสุข  -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองแผนและงบประมาณ

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารงานทัว่ไป การรักษาความสงบภายใน  -ส านักปลัด อบจ./กองการศึกษา
และการป้องกันบรรเทา ศาสนาและวัฒนธรรม/กองป้องกัน
สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  -ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังคมสงเคราะห์  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/กองป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -ส านักปลัด อบจ./กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต/กองแผนและงบประมาณ
การศาสนา วัฒนธรรมและ  -กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทนาการ

5 การบริหารทรัพยากร บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป  -ส านักปลัด อบจ.
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้สมบูรณ์และย่ังยืน การเศรษฐกิจ การเกษตร  -ส านักการช่าง/กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6 การพัฒนาด้านการเมือง บริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป  -ส านักการช่าง/กองแผนและงบประมาณ
การปกครองและการบริหาร /กองการเจ้าหน้าที่/กองพัสดุและทรัพย์สิน

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/กองกิจการ
สภา อบจ.

การเศรษฐกิจ การเกษตร  -ส านักการช่าง/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่วนที่ 4 

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ไปสูก่ารปฏิบัติ



 
 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
 



แบบ ผ.07

จ ำนวนโครงกำร  งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร  งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 89 167,885,000 77 182,450,000 81 221,852,000 63 142,927,000 310 715,114,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 9 9,715,000 3 3,500,000 1 1,000,000 3 3,500,000 16 17,715,000

รวม 98 177,600,000 80 185,950,000 82 222,852,000 66 146,427,000 326 732,829,000
ยุทธศำสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,600,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 3,000,000 5 17,460,000 4 2,100,000 4 2,100,000 18 24,660,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 24 63,780,500 16 59,948,000 17 61,648,000 16 62,638,000 73 248,014,500
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 3 6,000,000 1 1,500,000 1 2,500,000 0 - 5 10,000,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 3 1,550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 12 6,200,000

รวม 37 74,730,500 27 80,858,000 27 68,198,000 25 66,688,000 116 290,474,500
ยุทธศำสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 25 52,566,248 24 46,076,248 23 44,076,248 23 44,076,248 95 186,794,992
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 22 8,636,000 22 8,636,000 22 8,636,000 22 8,636,000 88 34,544,000

รวม 47 61,202,248 46 54,712,248 45 52,712,248 45 52,712,248 183 221,338,992
ยุทธศำสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 14 4,135,000 11 3,000,000 11 3,000,000 11 3,000,000 47 13,135,000
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 170,000 0 0 0 0 0 0 1 170,000
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 4 1,300,000 4 1,350,000 4 1,350,000 4 1,300,000 16 5,300,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 7,750,000 10 7,750,000 10 7,750,000 10 7,750,000 40 31,000,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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จ ำนวนโครงกำร  งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร  งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 12 3,330,000 12 3,330,000 12 3,330,000 12 3,330,000 48 13,320,000
รวม 41 16,685,000 37 15,430,000 37 15,430,000 37 15,380,000 152 62,925,000

ยุทธศำสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 8 8,000,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 16 11,490,000 32 11,990,000 32 7,490,000 32 5,490,000 112 36,460,000

รวม 19 13,520,000 35 14,020,000 35 9,520,000 35 7,520,000 124 44,580,000
ยุทธศำสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป 14 7,970,000 13 6,970,000 13 6,970,000 13 6,970,000 53 28,880,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 2,190,000 3 690,000 3 690,000 3 690,000 15 4,260,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 12,300,000 3 45,300,000 1 300,000 1 300,000 11 58,200,000

รวม 26 22,460,000 19 52,960,000 17 7,960,000 17 7,960,000 79 91,340,000
รวม ผ.01 โครงกำร อบจ.เชียงรำย 268 366,197,748 244 403,930,248 243 376,672,248 225 296,687,248 980 1,443,487,492
รวม ผ.02 โครงกำร อบจ.เชียงรำย (อุดหนุน) 55 6,364,000 0 0 0 0 0 0 55 6,364,000
รวม ผ.04 โครงกำร อปท. (ประสำนแผนฯ) 64 166,958,300 20 63,250,000 15 76,800,000 13 83,000,000 112 390,008,300
รวม ผ.05 โครงกำร อปท. (ประสำนแผนฯ เกินศักยภำพ) 7 115,198,000 10 129,392,000 15 353,350,200 10 202,016,900 42 799,957,100
รวม ผ.06 โครงกำร อบจ.เชียงรำย (ไม่ใช้งบประมำณ) 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0

รวมทัง้สิน้ 400 654,718,048 274 596,572,248 273 806,822,448 248 581,704,148 1,195 2,639,816,892



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจงัหวัดด าเนินการ 



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

อ.เมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล้าน้้าอาเกอ 

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

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6 ม.
ยาว 20 ม.
(ชนิดไม่มีทางเท้า)

2,500,000  -  -  - จ้านวนสะพาน 
คสล.ทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

2 ขยายสะพาน คสล. เชือ่มระหว่าง ม.1 
ต.ท่าสาย - เขตเทศบาลนครเชียงราย 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

จากเดิมกว้าง 4 ม.
ยาว 10 ม. เป็นกว้าง 
6 ม. ยาว 10 ม.

700,000  -  -  - จ้านวนสะพาน 
คสล.ทีไ่ด้รับ
การขยาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

3 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0044 
เชือ่มระหว่าง บ้านสันทรายหลวง 
ม.1 ต.สันทราย แยก ทล.หมายเลข 1020 
ม.3 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.
(ปีละ 1,000 ม.)

3,000,000 3,000,000 - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

4 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0043 
เชือ่มระหว่างบ้านป่าง้ิว ม.4 ต.รอบเวียง 
ถึง บ้านดอยฮาง ม.1 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

- 6,000,000 - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

 4-1-1       



 4-1-2       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0049 
เชือ่มระหว่าง ทล.หมายเลข 1 
(กม.ที8่21+500) ม.1 ต.สันทราย 
ถึง บ้านป่าอ้อ ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

6 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางเชือ่มระหว่าง
บ้านร่องเบ้อ ม.19 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย ถึงบ้านแม่อ้อสันติ ม.15 
ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม.
(ปีละ 2,000 ม.)

- 6,000,000 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

7 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0045 
เชือ่มระหว่าง บ้านฝ่ังหมิน่ ม.4 ต.ริมกก 
ถึงบ้านหนองบัวแดง ม.5 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 6,000 ม. 
(ปีละ 2,000 ม.)

- 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

8 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0047 
เชือ่มระหว่างบ้านท่าสาย ม.4 ต.ท่าสาย 
ถึงบ้านสันทรายหลวง ม.1 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
(ปีละ 1,500 ม.)

- 6,000,000 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0048 
เชือ่มระหว่างแยก ทล.หมายเลข 1 
ม.1 ต.สันทราย ถึง บ้านหัวฝาย ม.1 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- 8,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

10

11

12

13

3,000,000 1,850,000 - -

- 1,145,000 - -

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 320 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการซ่อม
สร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  540  ม.

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เชือ่มระหว่าง ม.2 ต.ริมกก -
ม.4 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม.  
ยาว 530 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการซ่อม
สร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,450 ม.

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ชุมชนป่าตึงริมกก
เทศบาลนครเชียงราย - ม.1 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนพาราแคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.1 ต.รอบเวียง - ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

 4-1-3       



 4-1-4       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

16

17

18

19

14

15

- 1,000,000 - -

1,000,000 - - -

- 1,000,000 - -

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1,000,000 - - -

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.20 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.8
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,450 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.ห้วยสัก - ม.17 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

1,000,000 - - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.19 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.16 ต.ห้วยสัก อ.เมือง - 
ม.16 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.2 ต.ห้วยสัก - ม.6 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 370  ม.



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

22

23

24

20

21

- - - 2,000,000

-

- - 1,000,000 -

- - 1,000,000 -

- 1,000,000 - -

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.ดอยลาน - ม.21 
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

- - 1,000,000

ส้านักการช่าง

ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
เชือ่มระหว่าง 19 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.แม่อ้อ
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง 12 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.23 ต.ห้วยสัก อ.เมือง - 
ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.15 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - ม.15 ต.แม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00 ม.  
ยาว 740 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

28

29

25

26

27

500,000 - - -

500,000 - - -

1,000,000 - - -

1,000,000 - - -

- - - 1,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง 18 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย - ม.7 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00 ม.  
ยาว 370 ม.

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม. 2 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย - ม.1 ต.บัวสลี  
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 470 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.ห้วยชมภู - ม.11 
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 135  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

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

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.ห้วยชมภู -
ม.6 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 135  ม.



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

34

30

31

32

33 - - 1,000,000 -

- - 1,000,000 -

- 1,000,000 - -

- 1,000,000 - -

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย - ม.1 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว  330  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.11 ต.ห้วยชมภู -
ม.11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 280 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

- 1,000,000 - -

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 10  ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและสบายใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - 
ม.11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 470 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.แม่กรณ์ 
อ.แม่ลาว - ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 330 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย
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 4-1-8       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

40

35

36

37

38

39

1,200,000 - - -

- - 1,000,000

1,000,000 - 1,000,000 1,000,000

- - 1,000,000 -

- - - 1,000,000

-

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - บ้านปางกิว่ ต.วาวี 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  280  ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและสบายใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

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

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  330  ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.ดอยฮาง  - ม.9 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  330  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

- - 1,000,000

-

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  370  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่างชุมชนหนองปึง๋-ชุมชนป่าตึง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6  ม.  
ยาว 330  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง  6.00 ม. 
ยาว 12 ม.

จ้านวนสะพานที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.13 ต.บ้านดู่ - ม.8 
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

41

42

43

44

45 1,000,000 - - -

- 1,000,000 - 1,000,000

- 1,000,000 - 1,000,000

800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง ม.8 
ต.แม่ยาว - ม.6 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง  ม.12 ต.แม่ยาว - 
ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ช่วงที ่1
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 90 ม
ช่วงที ่2 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 450 ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองชลประทาน 
บ้านป่ากุก๊ ม.15 ต.บ้านดู่  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 400  ม.

จ้านวนสะพานที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

1,000,000 - - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 450 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูท่ี ่9 ต.แม่ข้าวต้ม - 
ม.13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  320  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราสเลอร่ีซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.ท่าสุด - ม.6 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

 4-1-9       



 4-1-10       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เทิง
47 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์

ติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหว่าง ม.14 ต.เวียง - ม.1 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 800 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
4,800 ตร.ม.

2,400,000  -  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

48 ซ่อมสร้างขยายถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0017 
เชือ่มระหว่าง บ้านสันชุม ม.2 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง ถึง บ้านใหม่พัฒนา
ม.3 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว 1,500 ม.

- - 4,500,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

49 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0019 
เชือ่มระหว่าง แยก ทล.หมายเลข 1020 
ม.8 ต.เวียง ถึง บ้านสันทรายงาม ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - - 8,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

46

50 2,000,000

1,000,000 - - -

-- - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.14 ต.ตับเต่า 
อ.เทิง จ.เชียงราย - ม.9 ต.เชียงแรง 
อ.ภูซาง จ.พะเยา

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 630  ม.

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.10 
ต.นางแล - ม.11 ต.ท่าสุด 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว 320 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

51

52

53

55

54

3,000,000 - - -

-

- - 1,200,000 -

- - - 3,000,000

- 1,500,000

- - 1,800,000

-

ส้านักการช่าง

- ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.หงาว อ.เทิง 
จ.เชียงราย - ม.5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง 
จ.พะเยา

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาด 2 ช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6 ม.
ยาว 10 ม.
(แบบไม่มีทางเท้า)

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 560 ม.

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.15 ต.ตับเต่า อ.เทิง - 
ม.13 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 550 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่องสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่างม.12 ต.ง้ิว อ.เทิง - ม.7 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามร่องง้ิว ม.2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา
เคพซีล (Para Cape Seal) 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.หงาว 
อ.เทิง - ม..5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง
จ.พะเยา

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,100 ม. หรือพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้
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 4-1-12       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.พาน
60 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง ม.14 

ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 670 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
4,020 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความ
ยาวถนน
คสล. ทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

56

57

58

59 - - - 3,000,000

- 1,200,000 - -

- - 3,000,000 -

- 1,800,000 - - ส้านักการช่าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 380 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตเชือ่มระหว่าง ม.1 ต.ปล้อง - ม.4 
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 600 ม.

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.ง้ิว อ.เทิง -
ม.7 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.ง้ิว - ม.3 
ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.ศรีดอนไชย
-ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

61 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0001 
เชือ่มระหว่างบ้านปูแกง ม.1 ต.แม่เย็น 
ถึงบ้านห้วยบง ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม.
(ปีละ 2,000 ม.)

- 6,000,000 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

62 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0003 
เชือ่มระหว่างบ้านฮ่องหลง ม.16
ต.เมืองพาน ถึงบ้านถ้้า ม.10 ต.ป่าหุง่ 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 7,950 ม.
(ปีละ 2,000 ม.)
ปี 61 ยาว 4,750 ม.
ปี 62 ยาว 3,200 ม.

9,900,000 9,000,000 - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

63 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0002 
เชือ่มระหว่าง บ้านสันมะเค็ด ม.1 
ต.สันมะเค็ด ถึงบ้านโป่งทะลาย ม.4 
ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.

- - 8,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

64 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0005 
เชือ่มระหว่างบ้านป่าแดงงาม ม.8 
ต.สันมะเค็ด - บ้านดอยงาม ม.1 
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
(ปีละ 1,500 ม.)

- - 6,000,000 6,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

 4-1-13       



 4-1-14       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

67

68

69

70

71

65

66

500,000 - - -

- 1,000,000 - -

1,000,000 - - -

700,000 - - -

- 2,000,000 - -

- 2,000,000 -

1,000,000 - - - ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 300 ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง ม.14 ต.สันมะเค็ด -
ต.ดอยลาน  อ.เมือง  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 600 ม.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.ดอยงาม - 
ม.2 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 350 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.หัวง้ม - ม.7 
ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 400 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.6 
ม.11 ต.สันมะเค็ด - บ้านร่องเปา
ต.ป่าแงะ อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 7.00 ม.  
ยาว 1,900 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.ม่วงค้า - ม.8 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.7 ต.ม่วงค้า - ม.6 
ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  400   ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.เวียงห้าว - ม.11 
ต.หัวง้ม อ.พาน  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 200 ม.

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

73

74

75

76

77

78

72

-

1,000,000

- - - 1,000,000

1,000,000 - - -

1,000,000 -

- - - 1,000,000

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่างเพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 400 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

- - 1,000,000

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 400 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.3 
ต.ทานตะวัน - ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

-

- -

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนพาราแคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.4 ต.ทานตะวัน  - ม.17 ต.ม่วงค้า 
อ.พาน จ.เชียงราย

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนพาราแคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.7 ต.เวียงห้าว - ม.5 ต.ดอยงาม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนพาราแคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.6 ต.แม่เย็น - ม.16 บ้านสันต้นผ้ึงใหม่ 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 3,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง- - -

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 340  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ก่อสร้างถนนพาราแคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.11 ต.หัวง้ม - ม.6 ต.เวียงห้าว อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

1,000,000 - - ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.14
 ต.เจริญเมือง – ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน  
จ.เชียงราย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.18 ต.สันกลาง –
ม.13 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

 4-1-15       



 4-1-16       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

85

79

80

81

82

83

84

1,000,000 -

- - - 2,000,000

- 1,000,000 - -

- 1,000,000 - - ประชาชนมีความ
สะดวกและสบายใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.สันกลาง - ม.2 
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  300  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

- - 1,000,000

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 300  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.1 ต.ธารทอง อ.พาน - 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 10 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

-

- - ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.7 ต.สันกลาง - ต.ป่าหุง่ 
อ.พาน  จ.เชียงราย

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.13 ต.ทรายขาว - ม.18 
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง 
- ม.5  ต.ทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,250 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

- - -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง  ม.2 ต.ทรายขาว - ม.9 
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

1,000,000

3,000,000 2,000,000ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.ป่าหุง่ - 
ม.11 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.แม่จัน
90 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.ป่าซาง - ม.6 
ต.ศรีค้้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 440 ม.

1,500,000  -  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

86

87

88

89

- - 1,500,000 -

- - 1,500,000 1,500,000

- 1,000,000 - -ขนาดกว้าง 7.00 ม.
ยาว 800 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.4 
ต.เมืองพาน - ม.10 ต.ม่วงค้า อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 635  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.24 
ต.เมืองพาน - บ้านสันกอเหียง 
ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.7 ม.8 ต.ป่าหุง่ 
อ.พาน จ.เชียงราย - อ.วังเหนือ  จ.ล้าปาง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.
ยาว  1,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยาง เชือ่มระหว่าง 
ม.14ต.เมืองพาน - ม.1 ต.หัวง้ม อ.พาน  
จ.เชียงราย

- - 1,500,000-

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว  550  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ส้านักการช่าง

 4-1-17       



 4-1-18       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

91 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.11
 ต.จันจว้า - ม.7 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,400 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
14,400 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
หินคลุกทีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

92 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0034 
เชือ่มระหว่าง แยก ทล.หมายเลข
1016 ม.1 ต.สันทราย ถึง บ้านหนองปึง๋ 
ม.5 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
(ปีละ 1,000 ม.)

- - 4,000,000 4,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

93 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0035 
เชือ่มระหว่าง แยก ทล.ชร.ถ1-0034 ม.2 
ต.สันทราย ถึงบ้านขีเ้หล็ก ม.4 
ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - - 6,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

94 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0036 
เชือ่มระหว่าง แยก ทล.หมายเลข 1 ม.3 
ต.ศรีค้้า ถึงบ้านแม่สลองใน ม.4 
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- 6,000,000 - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

95 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0025 
เชือ่มระหว่างเทศบาลต.ห้วยไคร้ ม.7 
ต.ห้วยไคร้ ถึงบ้านสันธาตุ ม.9 
ต.แม่ค้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
(ปีละ 2,000 ม.)

- - 6,000,000 6,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

96

97

98

99 1,000,000 -

-

- - 500,000 -

- - 1,500,000 -

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล
(PARA SLURRY SEAL) เชือ่มระหว่าง 
ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 
ต.ท่าตอนอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 800 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 550 ม.

จ้านวนความ
ยาวของทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

1,535,000 - -

ส้านักการช่างปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง 
ม.12 ต.ป่าซาง - ม.2 ต.ศรีค้้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 400 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล 
(PARA SLURRY SEAL) เชือ่มระหว่าง 
ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,200 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

- - ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล 
(PARA SLURRY SEAL) เชือ่มระหว่าง 
ม.4 ต.ป่าตึง - ม.1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

 4-1-19       



 4-1-20       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

100

101

102

103

104

105

- - 3,000,000 -

- - - 2,000,000

2,000,000 - - -

- 3,811,000 - -

- - - 1,500,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล 
(PARA SLURRY SEAL) เชือ่มระหว่าง 
ม.7, ม.8 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 625 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน - 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,200 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.แม่ค้า - ม.6 ต.แม่ไร่
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.4 ต.แม่ค้า อ.แม่จัน - 
ต.แม่ไร่ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,200 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง บ้านแม่ค้าฝ่ังหมิน่ 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน - ต.สายน้้าค้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,200 ม.

ก่อสร้างระบบระบายน้้า เชือ่มระหว่าง
บ้านฮ่องแฮ่หลวง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน - 
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่ส่งน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคกับ
ประชาชนในพืน้ที่

ขนาดกว้าง 0.70 ม.
ยาวรวม 200 ม.
ลึก 0.80 ม.

จ้านวนความ
ยาวของระบบ
ระบายน้้าที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนในพืน้ทีม่ีน้้า
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค

- - - 1,000,000 ส้านักการช่าง

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 765 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เชียงของ

109

110

111

106

107

108

- 2,000,000

1,000,000 - - -

-

- 3,000,000 - -

-

1,500,000 - - -

1,500,000 - - -

ส้านักการช่างก่อสร้างรางระบายน้้า เชือ่มระหว่าง ม.4 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน – ม.4 ต.ห้วยไคร้  
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่ส่งน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคกับ
ประชาชนในพืน้ที่

กว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
ยาว 535 ม.

จ้านวนความ
ยาวของระบบ
ระบายน้้าที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนในพืน้ทีม่ีน้้า
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค

ท้องถิน่มีเส้นทาง
คมนาคมทีไ่ด้
มาตรฐานมากขึน้

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง ม.16 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ- ม.2 ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 550 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง ม.7 ต.ห้วยซ้อ - ม.8 ต.คร่ึง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.7 ต.ห้วยซ้อ - ม.8 ต.คร่ึง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 330 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.ห้วยซ้อ - ม.13 
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

3,000,000 -

- -

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.5 
ต.ศรีดอนชัย -ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 2,200 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 4-1-21       
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เวียงป่าเป้า
112 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 

เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.แม่เจดีย์ - ม.1 
ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
12,000 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
หินคลุกทีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

113 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0073 
เชือ่มระหว่างบ้านสันต๋อ ม.6 ต.บ้านโป่ง 
ถึงบ้านร่องกู ่ม.4 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - - 6,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

117

114

115

116 - -

- 3,000,000 3,000,000 -

3,000,000 - - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,065  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

3,000,000 - - - ส้านักการช่าง

ก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง  ม.7 ต.เวียง -  ม.4 
ต.บ้านโป่ง  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  เชือ่มระหว่าง  ม.2 ต.สันสลี  -
ม.1 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว 1,000  ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.สันสลี  - 
ม.9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.เวียง - ม.4 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

- 3,000,000



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

123

118

119

120

121

122

1,000,000 - - -

- - - 3,000,000

1,000,000 - - -

3,000,000 -

- - - 3,000,000

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์
เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.สันสลี อ.พาน  - 
บ้านง้ิวเฒ่า ต.ป่าหุง่ อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เชือ่มระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.11
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,065 ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง- -

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.เวียง - ม.11 
ต.สันสลี  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,065  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

1,000,000 - - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 420 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.แม่เจดีย์ - ม.10 
ทต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 420 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง  ม.2 ต.แม่เจดีย์ใหม่- ม.14 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.แม่เจดีย์ - ม.7 
ทต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 4-1-23       



 4-1-24       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

125

128

127

126

124

- - 1,000,000 -

- 1,000,000 - -

- - 1,000,000 -

- 1,000,000 - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.16 ต.แม่เจดีย์ -
ม.1 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.5 
ต.แม่เจดีย์ - ม.7 ทต.เวียงกาหลง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 330 ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.7 
ทต.เวียงกาหลง - ม.15 ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370  ม.

จ้านวนความ
ยาวของ
ถนนลาดยางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

- 1,000,000 - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.15 
ทต.แม่เจดีย์ - ม.7 ทต.เวียงกาหลง 
อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.6 
ทต.เวียงกาหลง - ม.15 ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เชียงแสน

133 ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. ม.9 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เชือ่มระหว่าง ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน - ต.จันจว้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับใช้
ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

สันฝายกว้าง 15 ม.
สูง 2.50 ม.

750,000  -  -  - จ้านวนฝาย
น้้าล้นทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
พอเพียงต่อการบริโภค

ส้านักการช่าง

129

130

131

132

- 1,000,000 - -

- 1,000,000 - -

- 1,000,000 -

- - - 1,000,000

-

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.แม่เจดีย์ - 
ม.10 ต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370  ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.2 
ต.แม่เจดีย์ใหม่ - ม.14 ต.แม่เจดีย์
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.13 
ทต.เวียงกาหลง-เทศบาลบ้านใหม่
อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.7
ทต.เวียงกาหลง - ม.15 ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

 4-1-25       



 4-1-26       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

134 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติด
คอนกรีต (Asphatic Concrete) 
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน - ม.3 ต.จันจว้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,200 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
7,200 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางทีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

อ.แม่สาย
136 ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.8 

ต.โป่งผา - ม.2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,500 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
9,000 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
หินคลุกทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

137 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหว่าง ม.4 ต.เกาะช้าง - ม.4 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
6,000 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

135 3,000,000 3,000,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ1-0075 เชือ่มระหว่าง ม.5
ต.เวียง - ม.4 ต.โยนก อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00  ม.  
ยาว 1,500 ม.
(ปีละ 800 ม.)

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการซ่อม
สร้าง

ส้านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

138 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0029 
เชือ่มระหว่าง บ้านสันถนน ม.1 
ต.ศรีเมืองชุม - บ้านหนองอ้อ ม.2 
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
(ปีละ 1,000 ม.)

- 3,000,000 3,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

139 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0028 
เชือ่มระหว่างบ้านน้้าจ้า ม.5 ต.โป่งผา 
ถึงบ้านสันโค้ง ม.3 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

140

141

142

143 500,000 - - -

- - 3,000,000 -

1,500,000 - - -

3,000,000 3,000,000 - -เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.9, ม.5 ต.แม่สาย - ม.8 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.6 ต.แม่สาย - ม.8 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนน Soil Cement 
เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.โป่งผา – 
ม.2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.4 ต.ห้วยไคร้ – ม.6 
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 500 ม.

 4-1-27       



 4-1-28       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

145

146

147

148

149

144

1,000,000 - - -

1,000,000 - - -

- - 3,000,000 -

- - - 2,000,000

1,000,000 - - -

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.6 
ต.บ้านด้าย – ม.9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,350 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

- 1,000,000 - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
เชือ่มระหว่าง ม.1 ต.บ้านด้าย - 
ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนหิน
คลุกทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างสะพาน เชือ่มระหว่าง 
บ้านป่าบงงาม ต.บ้านด้าย - บ้านโป่ง 
ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 18 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่องสร้างถนน Soil cement 
เชือ่มระหว่าง ม.4 ต.ห้วยไคร้ - 
ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.9 
ต.เวียงพางค้า - ม.3 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.3 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 420  ม.



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

151

152

153

154

155

150

- - 1,000,000 -

- 1,000,000 - -

- - 1,000,000 -

- 1,000,000 - -

- 1,000,000 - -

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.13 
ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 420 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

1,000,000 - - -

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.5 ม.6 ม.11 ต.เกาะช้าง -
ม.4 ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยาง เชือ่มระหว่าง ม.1 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.7,ม.10, ม.4, ม.6 ต.เวียงพางค้า - 
ม.11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.7,ม.10,ม.4,ม.5,ม.6 ต.เวียงพางค้า - ม.
11 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.6 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,100 ม.
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 4-1-30       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

156 ก่อสร้างถนนลาดยาง เชือ่มระหว่าง 
ม.7,ม.9,ม.11,ม.8 ต.เกาะช้าง - ม.5 
ต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

- - 1,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

อ.แม่สรวย
157 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0062 
เชือ่มระหว่าง บ้านท้าวแก่นจันทร์ ม.5 
ถึงบ้านโป่ง ม.6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

158 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ 1-0058 
เชือ่มระหว่างบ้านสันจ้าปา ม.3 ต.แม่พริก 
ถึง บ้านทุง่ต้อม ม.1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
(ปีละ 1,000 ม.)

- - 3,000,000 3,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

160

159

1,000,000 - - -

2,000,000 - - - ส้านักการช่างประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง  ม.12 ต.เจดีย์หลวง – ม.3 
ทต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.ศรีถ้อย - 
ม.19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 720 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

161

162

163

164 2,000,000 1,000,000 - -

- 3,000,000 -

- - - 3,000,000

- 3,000,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว 1,000 ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง  ม.8 ต.ป่าแดด – 
บ้านทุง่ต้อม ต.ศรีถ้อย  อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,250 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่างเพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง บ้านแม่ผักแหละ 
ต.ท่าก้อ - บ้านสันติ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

-

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง ม.3,ม.25 ต.วาวี  
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู  
อ.เมือง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ปี 2561
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 530 ม.
ปี 2562
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 260 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เชือ่มระหว่าง บ้านสันก้างปลา 
ต.เจดีย์หลวง - บ้านศรีถ้อย ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

 4-1-31       



 4-1-32       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.ป่าแดด
168 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง ม.3,11

ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด - ม.17 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดดจ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
3,000 ตร.ม.

1,500,000  -  -  - จ้านวนถนน
คสล. ทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

166

167

165

- - 1,500,000 1,500,000

- - 1,500,000 1,500,000

1,000,000 2,000,000 - -

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง  ม.2 ต.วาวี อ.แม่สรวย - 
ม.5 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 250 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย เชือ่มเขตติดต่ออ้าเภอฝาง 
จ.เชียงใหม่

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ปี 2561
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 260 ม.
ปี 2562
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 530 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.9 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย - บ้านดงนคร ต.ธารทอง 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 500 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

169 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0087 
เชือ่มระหว่าง บ้านร่องเปา ม.7 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด ถึงบ้านร่องขุน่ ม.5 ต.ดอยลาน
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 1,500 ม.

- - 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

170 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0057 
เชือ่มระหว่าง บ้านสันก้างปลา ม.7 
ต.เจดีย์หลวง ถึง บ้านใหม่เจริญ ม.14 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700 ม.

2,000,000 - - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

171

172

173

174

- - 3,000,000 -

- - - 3,000,000

- - -

- 3,000,000 - - ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่างบ้านศรีมงคล 
ต.ศรีโพธ์ิเงิน - บ้านสันป่าคาม ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.2  ต.โรงช้าง - ม.1 
ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง - 
ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนโพลิเมอร์เคมโรด 
เชือ่มระหว่าง ม.5 ต.สันมะค่า – ม.10 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว 3,000  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

3,000,000

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

 4-1-33       
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เวียงชัย
175 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0030 
เชือ่มระหว่างบ้าน ใหม่มงคล ม.11 
ต.ดอนศิลา ถึงบ้านป่าบง ม.5 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,400 ม. 
(ปีละ 800 ม.)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

176 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0031 
เชือ่มระหว่างบ้านป่ายางน้อย ม.10 
ต.เวียงเหนือ ถึง บ้านด้าย ม.4 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- 6,000,000 - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

177 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เพิม่ความยาวท่อลอดเหล่ียม
ขยายไหล่ทางพร้อมเขือ่นป้องกันตล่ิง 
สายทาง ชร.ถ1-0032 เชือ่มระหว่าง 
บ้านโพธ์ิชัย  ม.7 ต.เวียงเหนือ 
ถึงบ้านด้าย ม.4 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500 ม.

4,000,000 - - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

178 3,000,000ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.16  
ต.เวียงชัย - ม.1  ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  1,235  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

3,000,000 3,000,000 ส้านักการช่างประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

3,000,000



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

184

179

180

181

182

183 - - 3,170,000 -

- - - 1,427,000

- 3,000,000 - -

- 3,000,000 2,182,000 -

1,000,000 - - -

- 1,144,000 - -

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.14
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย - ม.9 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  2,000  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  1,000  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.13
ต.ผางาม อ.เวียงชัย - ม.6 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,200  ม.

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบแม่น้้าลาว
ฝ่ังซ้าย ทต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว   3,300   ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย - ม.3 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.8 ต.เวียงเหนือ  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,000 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่างเพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  520 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ม.4 ต.เวียงเหนือ  - 
ม.9 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
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 4-1-36       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.พญาเม็งราย
185 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphatic Concrete) 
เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย - ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 820 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
4,920 ตร.ม.

2,500,000  -  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

186 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0077 
เชือ่มระหว่างบ้านห้วยก้าง ม.6 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย-บ้านสันทรายงาม
ม.2 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม.

9,900,000 - - - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

187 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0078 
เชือ่มระหว่าง แยก ทล.1174 ม.2 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย ถึง บ้านสักเหนือ 
ม.11 ต.ง้ิว อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - - 6,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

188 3,000,000 3,000,000 3,000,0003,000,000ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม.10 ต.ไม้ยา  
อ.พญาเม็งราย – ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,210 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เวียงแก่น

190 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0064 
เชือ่มระหว่าง บ้านหล่ายงาว
ม.1 ต.หล่ายงาว - บ้านห้วยลึก ม.4 
ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
(ปีละ 1,500 ม.)

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

189

191

192

193 - - 3,000,000 -

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

3,000,000 - - - ส้านักการช่างจ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนดินซีเมนผสมน้้ายา
โพลิเมอร์ เชือ่มระหว่างบ้านห้วยแล้ง 
ต.ท่าข้าม - บ้านทุง่ค้า ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000  ม.

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง  ม.5 ต.ปอ – ม.2 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 840 ม.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.ม่วงยาย – 
ม.4 ต.หล่ายงาว  อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

- 3,000,000 - - ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  760  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชือ่มระหว่างเข้าแหล่ง
ท่องเทีย่วอุทยานน้้าตกตาดควัน -
ม.6  ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.ขุนตาล

200

194

195

196

197

198

199

-- - 2,000,000

- 2,000,000 - -

- 1,000,000 - -

- - -

1,000,000 - - -

- - - 3,000,000

1,000,000 - -

1,000,000

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 345 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

-

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.4 - อ่างเก็บน้้า 
ห้วยเกว๋ียน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.ยางฮอม - 
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - 
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 345 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.
ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - 
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 345 ม.

ขนาดกว้าง 6.00 ม
ยาว 345 ม.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.18 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.
ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม
ยาว 345 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.บ้านต้า - 
ม.12 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ส้านักการช่างเพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 345 ม.

ส้านักการช่าง

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.แม่ฟ้าหลวง
204 ปรับปรุงจุดชมวิวและลาดจอดรถ 

กม.12 ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาจุดชมวิวและ
ลานจอดรถให้รองรับ
นักท่องเทีย่วอย่าง
เพียงพอ

พืน้ทีด้่าเนินการ 2 ไร่ 2,000,000  -  -  - จ้านวนจุดชมวิว
และลานจอดรถ
ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

จุดชมวิวและลานจอด
รถทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงนักท่องเทีย่ว
ได้รับความสะดวกมาก
ขึน้

ส้านักการช่าง

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ชร.ถ1-0097 เชือ่มระหว่าง
บ้านห้วยผ้ึง ม.2 ต.แม่สลองใน 
ถึงแยก ทล.1138 กม.ที ่5+800 
บ้านสามัคคีเก่า ม. 11 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,320 ม. 
(ปีละ 1,160 ม.)

- 4,000,000 4,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

201

202

203 - - 1,000,000

-

- - - 2,000,000

- - 1,000,000 ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.3 ต.บ้านต้า - ม.14 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.14 ต.ป่าตาล - 
ม.6 ต.บ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 680 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.6 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

-

ส้านักการช่าง

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,300 ม.
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 4-1-40       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

208

209

210

211

206

207

- 1,500,000 - -

1,100,000 - - -

- 1,500,000 - -

1,100,000 - - -

800,000 - - -

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง - ม.14
 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 880 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.20 ต.แม่สลองใน – 
ม.18 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.23 ต.แม่สลองใน – ม.9 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.11 ต.แม่สลองใน – ม.1 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,500 ม.

ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.8 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง -
บ้านรุ่งเจริญอ่าข่า ต.ศรีค้้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามแม่น้้าค้า เชือ่มระว่าง ม.14 
ต.แม่สลองใน - ม.2 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6.00 ม.

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

214

215

216

212

213

- - - 1,500,000

- - - 500,000

- - 1,000,000 -

- - 1,000,000 1,000,000

- - 1,000,000 -ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.10 ต.แม่สลองใน - ม.1 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.5 ต.แม่สลองใน - ม.14 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,100 ม.

ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.10 ต.แม่สลองใน - ม.1 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามแม่น้้าค้า เชือ่มระหว่าง ม.8 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง - ทต.แม่ค้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม.

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,300 ม.

ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
ม.12 ต.แม่สลองใน - ม.1 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่างจ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 4-1-41       



 4-1-42       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.แม่ลาว
217 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0072 
เชือ่มระหว่าง บ้านหนองกากอก ม.12 
ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว-บ้านปุยค้า
ม. 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.
(ปีละ 1,000 ม.)

- 3,000,000 3,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

218 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0066 
เชือ่มระหว่างบ้านมอญ ม.1 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - บ้านฝ่ังหมิน่ ม.7 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
(ปีละ 2,000 ม.)

- 6,000,000 6,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

219 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0059 
เชือ่มระหว่างบ้านห้วยส้านพัฒนา ม.6 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย - 
บ้านหนองผักเฮือด ม.10 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
(ปีละ 1,000 ม.)

- - 3,000,000 3,000,000 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

1,500,000 - - -220 จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่างเพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  520  ม.

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง  ม.11 ต.ป่าก่อด้า - ม.2 
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

223

224

225

226

221

222

- - 1,000,000 -

1,000,000 - -

- - 1,000,000 -

-

-

- 500,000 - -

- 1,500,000 -

1,000,000 - -

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อด้า-ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 350 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 3.00  ม. 
ลึก 1  ม. 
ยาว 100  ม.

จ้านวนความ
ยาวของระบบ
ระบายน้้าที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ขนาดกว้าง 6  ม.  
ยาว 400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว
- ม.14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว 330 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.12 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว -
ม.2 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างระบบระบายน้้า เชือ่มระหว่าง 
ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.3 
ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.13 ต.ดงมะดะ - ม.2 ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว  400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

-

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.8 ต.โป่งแพร่ - ม.9 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว  400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

 4-1-43       



 4-1-44       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.เวียงเชียงรุง้
230 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.

ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.9 ต.ปงน้อย อ.
ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
6,000 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
คสล. ทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

231 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร.ถ1-0082 
เชือ่มระหว่างบ้านสันไทรงาม ม.5 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
ถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ 2 
ข้ามแม่น้้ากก ม.15 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.

- - 8,000,000 - จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 ส้านักการช่าง
 - ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ้ารุง

229

227

228

1,000,000 -

- - - 1,500,000

- - - 1,500,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว  400  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนพาราเคพซีล เชือ่มระหว่าง 
ม.7 ต.บัวสลี - ม.12ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย

- -

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหว่าง ม.18 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว - ม.6  อ.แม่สรวย เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม. 
ยาว  500  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว - 
ม.12  ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง  6.00  ม. 
ยาว  9  ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

237

238

232

233

234

235

236

1,500,000 - - -

1,500,000 - - -

- 1,000,000 - -

- 1,000,000 - -

- - 3,000,000 -

- 2,000,000 - -

ส้านักการช่างเพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 590  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตเชือ่มระหว่าง  ม.6 ต.ทุง่ก่อ - ม.5 
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 590 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตเชือ่มระหว่าง ม.11 ต.ทุง่ก่อ – ม.6 
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.13
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง-ม.9 
ต.บ้านร่มแก้ว อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.11,
ม.15 ต.ทุงก่อ - ม.6 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.2 - ม.11 ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 30 ม.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและสบายใน
การสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.ป่าซาง -  ม.1 
ต.ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 420 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.ป่าซาง  -
ม.15 ต.ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8 ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง- - - 1,000,000

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

 4-1-45       



 4-1-46       

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ.ดอยหลวง

242 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง ม.3 
ต.ปงน้อย - ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 700 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
4,200 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนถนน
คสล. ทีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

244

239

240

241

243

1,000,000

- - - 1,000,000

- - - 1,000,000

- 1,000,000 - -

---1,000,000

ส้านักการช่าง

ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.4 ต.ดงมหาวัน - ม.4  
ม.12  ต.ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10  ม.

จ้านวนความ
ยาวของสะพาน
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.16
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.4 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

ก่อสร้างถนนหินคลุก เชือ่มระหว่าง ม.4 
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและสบายใน
การสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

- - - ส้านักการช่าง

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง ม.7 ม.6
ม.10 ม.1  ต.หนองป่าก่อ - ม.1 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 2,300  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ปรับปรุงถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง ม.11 
ต.ปงน้อย - ม.8,4,9 ต.หนองป่าก่อ  
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  2,500  ม.



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม 250  โครงการ - - 167,885,000 182,450,000 221,852,000 142,927,000 - - -

250

245

246

247

248

249

- - 1,000,000 -

--

- - - 1,000,000

1,000,000

- - -1,000,000

1,000,000- - -

- - -

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหว่าง ม.3 ต.หนองป่าก่อ - 
บ้านหนองด่าน  ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  330  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

1,000,000-

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 2,300 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง
บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง - 
บ้านแม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 2,300  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
บ้านป่าเยีย อ.ดอยหลวง - ต.ดงมหาวัน 
อ.เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  2,300  ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
บ้านดอนงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง - 
บ้านแม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือ่ม
ระหว่าง บ้านหนองป่าก่อ  ต.หนองป่าก่อ -
บ้านหนองด่าน ต.โชคชัย  อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  330 ม.

จ้านวนความ
ยาวของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส้านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง เชือ่มระหว่าง 
บ้านห้วยไร่ ต.ปงน้อย - บ้านวังเขียว 
ต.หนองป่าก่อ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  2,300  ม.
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 4-1-48       

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

อ.แม่จัน
1 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าจัน

ม.11 ต.ป่าซาง อ.เม่จัน จ.เชียงราย
เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

กว้าง 6 ม.
ยาว 150 ม.

1,500,000  -  -  - จ้านวนเขือ่น
ทีไ่ด้ก่อสร้าง

เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. ม.4 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เชือ่ม
ระหว่าง ต.ป่าซาง - ต.ศรีค้้า-ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับ
ใช้ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

สันฝายกว้าง 4 ม.
สูง 1.50 ม.

250,000  -  -  - จ้านวนฝายน้้าล้น
ทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
พอเพียงต่อการบริโภค

ส้านักการช่าง

1,265,000

- 1,300,000 - -

- 1,200,000 - -ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 200 ม.

5

4 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าจัน ม.5 
และ ม.6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 200 ม.

ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าจัน ม.3 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

จ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

จ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ส้านักการช่าง

ส้านักการช่าง

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 188 ม.

- ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

-

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

3 จ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าจัน ม.14 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง



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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - - 1,000,000

7 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าค้า 
เชือ่มระหว่าง ม. 12 ต.แม่ค้า - ม.3 
ต.ศรีค้้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150 ม.

- 1,000,000 - - จ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง

อ.เวียงเชียงรุง้

8 ก่อสร้างซ่อมแซมคันกัน้น้้าแม่กก 
ม.8, ม,9 ม.10  ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ฐาน 12  ม.
ยาว 800 ม.

- - - 1,500,000 จ้านวนความยาว
ของคันกัน้น้้าที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง

อ.พาน

9 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงพังแม่น้้าลาว 
เชือ่มระหว่าง ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน - 
ม.14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 150 ม.

- - 1,000,000 - จ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง

อ.เวียงชัย

10 ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. เพือ่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เชือ่มระหว่าง ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย - ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับใช้
ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

สันฝายแกว้าง 20 ม.
สูง 2 ม. พร้อมท่อส่งน้้า
ขนาด 3 นิว้
ยาว 1,500 ม.

1,300,000  -  -  - จ้านวนฝายน้้าล้น
ทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
พอเพียงต่อการบริโภค

ส้านักการช่าง

11 ปรับปรุงคันพนังคลองส่งน้้าสายใหญ่ 
ฝ่ังขวา(MRC) เชือ่มระหว่าง ม.11,7,10 
ต.วังเหนือ อ.เวียงชัย - ม.3 ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 3,500 ม.

1,500,000 - - - จ้านวนความ
ยาวของคลอง
ส่งน้้าทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง

6 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าจัน ม.14 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 150 ม.

ส้านักการช่างจ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย
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 4-1-50       

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อ.เชียงของ

12 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าอิง
บ้านแดนเมือง ม.6 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 220 ม.

- - - 1,000,000 จ้านวนความ
ยาวของเขือ่นที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง

อ.เทิง

13 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าหงาว 
ม.12 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 220 ม.

1,000,000 - - - จ้านวนความ
ยาวของเขือ่นที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง

2,000,000 - - -

อ.ขุนตาล

15 ก่อสร้างฝายน้้าล้น คสล. ม.5 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับใช้
ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

สันฝายกว้าง 10 ม.
สูง 1.20 ม.

500,000  -  -  - จ้านวนฝายน้้า
ล้นทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
พอเพียงต่อการบริโภค

ส้านักการช่าง

อ.แม่ลาว

16 ก่อสร้างฝาย คสล. ม.12 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เชือ่มระหว่าง ม.1,3,4 ต.โปร่งแพร่ - 
ม.3,5 ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้้าส้าหรับใช้
ในการเกษตรและ
ระบายน้้า

สันฝายกว้าง 6 ม.
สูง 1 ม.

400,000  -  -  - จ้านวนฝาย
น้้าล้นทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้้าใช้
พอเพียงต่อการบริโภค

ส้านักการช่าง

รวม 16  โครงการ - - 9,715,000    3,500,000    1,000,000    3,500,000    - - -

14 ก่อสร้างเขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้้าลาว 
ม.5 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้้าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 260 ม.

จ้านวนความยาว
ของเขือ่นทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส้านักการช่าง



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

100,000
(100,000)

300,000
(150,000)

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

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีทัศนคติ
ทีดี่และคุณธรรม จริยธรรม
กลับคืนสู่ชุมชน/หมูบ่้าน 
มีความรู้ความเข้าใจ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การด ารงอยู่ร่วมกันภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

ส านักปลัดฯ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ฝึกอบรมการให้บริการ
ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ให้บริการนักท่องเทีย่ว

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม
ประกอบการอาชีพสามล้อและ
สองแถว ด้านการท่องเทีย่ว 
เทคนิคการสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเทีย่วผู้ใช้บริการ
เพือ่รองรับการท่องเทีย่ว
ในยุคประชาคมอาเซียน

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
รถสามล้อ,รถสองแถว
และเจ้าหน้าที ่อบจ.
เชียงราย
จ านวน 270 คน

ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้และมี
เทคนิคสร้างความ
ประทับใจให้แก่
นักท่องเทีย่ว

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรักและ
เทิดทูนในชาติ
ศาสนา และ
มหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

2 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพือ่กระตุ้นเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ให้มีความรักและ
เทิดทูนในชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การเรียนรู้
และรู้จักด ารงตนอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม โดยยึดแนวทาง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การด ารง
อยู่ร่วมกัน

ชุมชน/หมูบ่้านต้นแบบ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และหลัก บ้าน วัด 
โรงเรียน 18 อ าเภอ 
(อ าเภอละ 1 ชุมชน/
หมูบ่้านๆ ละ 50 คน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

100,000

300,000 300,000 300,000

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่

1 กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพ 
สามล้อและสองแถว 
สามารถน าความรู้
ด้านการท่องเทีย่ว
และเทคนิคใหม่ๆ ในการ
สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเทีย่ว สามารถสร้าง
รายได้ให้มากขึน้

ส านักปลัดฯ100,000 100,000

 4-2-1       



 4-2-2       

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

700,000

500,000

 (200,000)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 จัดมหกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่
สินค้าทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ พืช ผักพืน้เมือง
เจียงฮาย

เพือ่จัดมหกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ 
สินค้าทางการเกษตร ปลอด
สารพิษ พืช ผักพืน้เมือง
เจียงฮาย ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิต
สินค้า OTOP SME กลุ่ม
เชียงรายขายดีและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ

จ านวน 2 คร้ัง 700,000 700,000 700,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
มหกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิน่สินค้า
ทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
พืชผักพืน้เมือง
เจียงฮาย

เศรษฐกิจชุมชนรากฐาน
เกิดความเข้มแข็งและ
พึง่ตนเอง
ได้สร้างเครือข่ายสานพลัง
ประชารัฐ ส่งเสริม
SME ให้เกษตรกรเป็น
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ าหน่ายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

จ านวน 2 คร้ัง มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรปลอด
สารพิษ และ
ผู้ประกอบการต่างๆ
ได้มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าตลอดทัง้ปี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 500,000 500,000 500,000มหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย

เพือ่ร่วมจัดงานส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐาน
ให้เข้มแข็งและพึง่ตนเองได้ 
เพือ่สร้างเครือข่ายสานพลัง
ประชารัฐ ส่งเสริม SME ให้
เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปร
รูปและจ าหน่ายได้

ผู้ประกอบการ SMEs 
ประชาชน ผู้สนใจ 
นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
การพัฒนาทักษะไม่น้อย
กว่า 60 %



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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

 (200,000)

900,000

600,000

 (200,000)

300,000 กลุ่มเกษตรและ
กลุ่มผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย
 มีความรู้ในการ
ผลิตสินค้าทีม่ี
มาตราฐานมากขึน้

ประชาชนกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะ 
เพิม่ศักยภาพให้กับกลุ่มให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และสินค้าของกลุ่ม
พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

เพือ่อบรมให้ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีก ค้าส่ง
ให้แก่กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ

จ านวน 3 กิจกรรม 
กลุ่มอาชีพและผู้ทีส่นใจ
ในพืน้ที ่
จ านวนรวม 600 คน

- -

3 พัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรหรือผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล

เพือ่จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการผลิต
สินค้าและการพัฒนารูปแบบ
สินค้าและการศึกษา
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ด้านการผลิตและบรรจุหีบห่อ

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 100 คน

300,000 300,000

5 โครงการบริหารจัดการ
ร้านค้าเพือ่จ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิน่เชียงราย

เพือ่บริหารจัดการร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ให้เป็นสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทีม่ี
คุณภาพและเพิม่ช่องทาง
การตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ

ร้านค้าบริเวณท่าอากาศ
ยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 1 แห่ง

600,000

- ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตผ้าถิน่
 ผ้าไทย มีความรู้
และน าไปปรับใช้
ในอาชีพได้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการร้านค้าแบบครบวงจร
สร้างความสามัคคีเข้มแข็ง 
เรียน กระบวนการของ
การพึง่พาตนเอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

600,000 600,000 จ านวนคร้ังในการ
บริหารจัดการ
ร้านค้า

ผู้มาเยือนนักท่องเทีย่ว
ได้รู้จักผลิตภัณฑ์
ทีม่ีคุณภาพของจังหวัด
เชียงรายอย่างแพร่หลาย
มากขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม 6  โครงการ - - 3,000,000 17,460,000 2,100,000 2,100,000  -  - -

- - จ านวนศูนย์แสดง
และจ าหน่ายสินค้า

เพือ่ส่งเสริมการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึง่ต าบล
หนึง่ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6 จัดต้ังศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้า หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภัณฑ์ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นศูนย์จัดแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หนึง่ต าบล
หนึง่ผลิตภัณฑ์ และสร้าง
รายได้และอาชีพให้กับ
ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง 15,360,000-



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000

(48,000,000)

1,000,000

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

จ านวน กิจกรรมที่
ได้ด าเนินการใน
มหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย

เกษตรกร ผู้ประกอบการ
เกีย่วกับไม้ดอกไม้ประดับ 
สามารถจ าหน่ายผลผลิต
ได้มากขึน้ รวมทัง้รายได้
จากการจ าหน่ายผลผลิต
การเกษตรเพิม่มากขึน้ 
ท าให้มีเงินหมุนเวียน
ในจังหวัดมากขึน้

ส านักปลัดฯมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย

เพือ่จัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย โดยมี
กิจกรรมจ าหน่ายสินค้าท้องถิน่
ถนนคนเดิน ประกวดกล้วยไม้ 
และแสดงไม้ดอกไม้ประดับ
เมืองหนาว การประกวดต่างๆ

จัดกิจกรรมภายในงาน
ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม

2 ปรับปรุงซ่อมแซมลานธรรม 
ลานศิลป์ ถิน่พญามังราย

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม 
ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถิน่พญามังราย

ปรับปรุงซ่อมแซม ลาน
ธรรม ลานศิลป์ ถิน่
พญามังราย จ านวน 1 
แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนงาน
ปรับปรุงซ่อมแซม

ลานธรรมฯ มีความพร้อม
ในการให้บริการเป็นแหล่ง 
ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทาง
ศาสนา อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามและ ภูมิปัญญา
ของท้องถิน่

กองการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

1,000,000

200,000

300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุ่มเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัด
เชียงรายได้เรียนรู้ศิลปะ
การดนตรีแขนงต่าง ๆ 
ตระหนักถึงคุณค่าของ
เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านล้านนา
และสืบสานให้คงอยู่
สืบต่อไป

กองการศึกษาฯ5 ม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรี
ปืน้เมือง

เพือ่ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนสืบสานและอนุรักษ์
การเล่นเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน
ล้านนา

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
จ านวน 100 คน 

300,000

กองการศึกษาฯ

- - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิน่ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ตระหนักถึงคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิน่

กองการศึกษาฯ4 ของเล่นพืน้บ้านล้านนา
จากอุย๊สู่หลาน

เพือ่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาของเล่น
และวิธีการละเล่นของเล่น
พืน้บ้านล้านนา พัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนา

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 200 คน

-

3 ปรับปรุงซ่อมแซมข่วงศึกษา
วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และ
อาเซียน

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
ข่วงศึกษาวิถึชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา และ
อาเซียน จ านวน 1 แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนงาน
ปรับปรุงซ่อมแซม

ข่วง ฯ มีความพร้อมในการ
ให้บริการเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ ค้นคว้าด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

1,500,000
(1,500,000)

3,000,000
(3,000,000)

200,000
(200,000)

200,000
(200,000)

200,000 200,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้จัด

งานราชพิธี งานรัฐพิธี ของ
จังหวัดเชียงรายได้รับการ
ส่งเสริมและสนันสนุน

กองการศึกษาฯ9 งานราชพิธี งานรัฐพิธี
ของจังหวัด

เพือ่จัดกิจกรรมหรือร่วม
สนับสนุนงานราชพิธี งานรัฐ
พิธีทีส่ าคัญของประเทศและ
จังหวัดเชียงราย

จ านวน 14 คร้ัง/ปี 200,000

200,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี 2560

กองการศึกษาฯ8 ประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2560

เพือ่รักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีทีดี่งามและสร้าง
ความตระหนักในความรัก
สามัคคีและดูแลแม่น้ าล าคลอง

จ านวน 1 คร้ัง 200,000

3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
จากการร่วมกิจกรรม 
2. ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตชาติพันธ์ุของชาว
จังหวัดเชียงรายได้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย

กองการศึกษาฯ7 ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

1. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ของชาติ
พันธ์ุต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย
2. เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และ
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงราย

มีผู้ร่วมกิจกรรม 
คร้ังละไม่น้อยกว่า
3,000 คน

3,000,000

200,000 1,500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลานธรรมเป็นศูนย์กลาง
ของคนในชุมชนเชียงราย 
เป็นวิถีปฏิบัติของชาวไทยที่
ใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต

กองการศึกษาฯ6 ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถิน่พญามังราย

เพือ่เป็นศูนย์กลางของคนใน
ชุมชนเชียงราย ในการท า
กิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักศาสนา

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมโดย
ใช้หลักธรรมทางศาสนา
 ณ ลานธรรม หรือในวัน
ส าคัญทางศาสนา มีผู้
ร่วมกิจกรรม คร้ังละไม่
น้อยกว่า 500 คน

1,500,000
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

300,000
(300,000)

1,000,000
(1,000,000)

250,000
(250,000)

250,000 250,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายเห็นความส าคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิน่ สืบทอดแก่อนุชน
รุ่นหลัง

กองการศึกษาฯ12 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561

เพือ่อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบ
สานประเพณีสงกรานต์

จ านวน 3 กิจกรรม/คร้ัง 250,000

1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 
10,000 คน

พุทธศาสนิกชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม ตามแบบ
ประเพณีไทย-ภูฏาน 

กองการศึกษาฯ11 แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม

เพือ่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน 
ได้เรียนรู้ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตามแบบประเพณี
ไทย-ภูฏาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 10,000 คน

1,000,000

300,000 300,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาท ภารกิจ อ านาจ
หน้าทีใ่นการบริหารวัดให้
เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาจิตใจให้สอดคล้อง
กับวิถีชิวิตความเป็นอยู่ใน
สังคมโลกโลกาภิวัฒน์

กองการศึกษาฯ10 อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าอาวาสทุกวัด
ใน จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมบทบาทของ
พระสงฆ์ในการบริหารจัดการ
วัดและเผยแพร่หลักธรรมค า
สอนตามหลักพระพุทธศาสนา 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชนกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

150,000 - - -

200,000 - - -
(200,000)

1,038,000

  ( 900,000)

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ศัลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนา
และร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของท้องถิน่

กองการศึกษาฯ

14 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประจ าปี 2561

เพือ่อนุรักษ์เผยแพร่และสืบ
สานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
 และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน 
800 คน

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพืน้บ้านล้านนาและ
ร่วมกันสืบสานประเพณี
ของท้องถิน่

กองการศึกษาฯ

13 สล่าน้อยแห่งล้านนา เพือ่ปลูกฝังเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนา

เด็กและเยาวชน จ านวน
 250 คน

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

15 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย เพือ่ท าหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา

เพือ่ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ในพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย ให้มี
ศักยภาพพร้อมส าหรับการฝึก
ปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นมัคคุเทศก์อาสา

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย จ านวน
 150 คน

1,038,000 1,038,000 1,038,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้และเกิด
ทักษะในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเทีย่ว

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย ให้มี
ศักยภาพพร้อมส าหรับ
การฝึกปฏิบัติหน้าทีเ่ป็น
มัคคุเทศก์อาสา
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

430,000

  ( 300,000)

2,000,000

1,000,000

16 พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว หรือประชาสัมพันธ์
เทศกาลท่องเทีย่วจังหวัด
เชียงรายเพือ่เตรียมความ
พร้อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านส่งเสริมการท่องเทีย่วและ
จัดกิจกรรมเทศกาลท่องเทีย่ว
และประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเทีย่วของจังหวัดเชียงราย
ให้เป็นทีรู้่จักแก่นักท่องเทีย่ว

ประชาชน ผู้ประกอบการ
บุคลากรด้าน
การท่องเทีย่ว
จากหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
จ านวน 100 คน

430,000 430,000 430,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้และเกิด
ทักษะในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเทีย่ว

สามารถส่งเสริมและ
จัดการท่องเทีย่ว และ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่วของจังหวัด
เชียงรายให้เป็นทีรู้่จัก
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

18 ฟืน้ฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเทีย่วเพือ่พัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วในเขตพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย

เพือ่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเทีย่วให้เกิดความ
ประทับใจแก่นักท่องเทีย่วทีม่า
เยือน จังหวัดเชียงราย

ฟืน้ฟู ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
เดิมหรือแหล่งท่องเทีย่ว
ใหม่ จ านวน
2 แห่งต่อปี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่วเดิมหรือ
แหล่งท่องเทีย่ว่
ใหม่ทีไ่ด้รับการ
ฟืน้ฟูและปรับปรุง

สถานทีท่่องเทีย่วในชุมชน
ต่างๆได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเทีย่วจุดชมวิว 
ลานจอดรถวัดพระธาตุ
ดอยเขาควาย จังหวัดเชียงราย

เพือ่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แหล่งท่องเทีย่วให้เกิดความ
ประทับใจ อ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเทีย่ว พร้อมทัง้ช่วย
ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน

วัดพระธาตุดอยเขาควาย
ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย

- - - จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่วทีไ่ด้
จัดท า และพัฒนา
ปรับปรุง

สถานทีท่่องเทีย่ว
ในชุมชนได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิด
ความประทับใจ



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

310,000

220,000

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

20 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพการ
จัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน
บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้
และประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการกลุ่ม  
การท่องเทีย่ว โดยชุมชน 
จากการศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
กลุ่มท่องเทีอ่วจากชุมชนอืน่

คณะกรรมการท่องเทีย่ว
สมาชิกชุมชน และผู้ที่
เกีย่วข้องในเขตพืน้ที่
บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย และผู้ทีส่นใจ
ทัว่ไป จ านวน 30 คน

- - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนและน า
ความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการท่องเทีย่ว 
สมาชิกชุมชน ได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มท่องเทีว่
โดยชุมชนจากการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับกลุ่ม
ท่องเทีย่วโดยชุมชนอืน่ ๆ

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

19 พัฒนศักยภาพและให้ความรู้
ทักษะด้านการท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์ การท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร การท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรม การท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ การท่องเทีย่วเชิง
เกษตร การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
การท่องเทีย่วโดยชุมชน พร้อม
รองรับนักท่องเทีย่วและการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Econmics 
Community -AEC )

เยาวชน นักเรียน 
ประชาชนผู้ในใจ จ านวน
 100 คนต่อปี

310,000 310,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้ ทักษะ
และการบริหาร
จัดการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ทักษะด้านการบริหาร
จัดการการท่องเทีย่วโดย
ชุมชน พร้อมรองรับ
นักท่องเทีย่วและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean 
Econmics Community -
AEC )
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

100,000 กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

21 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการท่องเทีย่ว 
โดยชุมชนบ้านดอยสะโง้ะ 
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
และการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์  
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านบริหารการจัดการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน แบบมีส่วนร่วม

ชาวบ้านในชุมชน
ดอยสะโง้ะ ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน กลุ่มชาติ
พันธ์ุสามเหล่ียมทองค า 
และผู้ทีส่นใจในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 50 คน

- - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
การบริหารจัดการ
การท่องเทีย่ว
โดยชุมชนเชิง
วัฒนธรรม
เชิงนิเวศและ
สามารถน าความรู้
จากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ใน
ชุมชนตนเอง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านบริหารการ
จัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน
แบบมีส่วนร่วม



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

262,50022 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการโฮมสเตย์และการ
บริหารจัดการการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์
บ้านร่องปลายนา ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มโฮมสเตย์จากการ
อบรมและศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
กลุ่มท่องเทีย่วจากชุมชนอืน่ๆ

คณะกรรมการกลุ่มโฮม
สเตย์บ้านร่องปลายนา 
สมาชิก ผู้ทีเ่กีย่วข้องใน
เขตพืน้ทีบ่้านร่องปลายนา
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว และ
ผู้สนใจทัว่ไปในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 30 คน

- - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจและได้รับ
ประสบการณ์จาก
การอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
การบริหารจัดการ
กลุ่มโฮมสเตย์ 
การบริหารจัดการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มโฮมส
เตย์จากการเข้าศึกษาดู
งานและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับกลุ่ม
ท่องเทีย่วจากชุมชนอืน่ๆ

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

420,000

  ( 300,000)

700,000

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

24 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
สถานทีท่่องเทีย่วจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จัดท าหนังสือคู่มือ เอกสาร
 วารสาร แผ่นพับ แผ่นซีดี 
และส่ือในรูปแบบต่างๆ ส าหรับ
เป็นข้อมูลน าทางให้
นักท่องเทีย่วได้รู้จักสถานที่
ส าคัญ สถานทีท่่องเทีย่วของ
จังหวัดเชียงรายได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนและทันสมัย

1. หนังสือคู่มือท่องเทีย่ว
จังหวัดเชียงราย จ านวน
 3,000 เล่ม
2. แผ่นพับท่องเทีย่ว
จังหวัดเชียงราย จ านวน
 14,000 แผ่น
3. วิดีโอสารคดีท่องเทีย่ว
ชุมชนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 เร่ือง

- - - จ านวนหนังสือ
คู่มือท่องเทีย่ว
จังหวัดเชียงราย 
แผ่นพับและวิดีโอ
สารคดีท่องเทีย่ว
ชุมชนและอืน่ๆ ที่
ได้จัดท า

มีหนังสือคู่มือ เอกสาร 
วารสาร แผ่นพับ แผ่นซีดี 
และส่ือในรูปแบบต่างๆ 
ส าหรับเป็นข้อมูลน าทาง
ให้นักท่องเทีย่วได้รู้จัก
สถานทีส่ าคัญ สถานที่
ท่องเทีย่วของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนและทันสมัย

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

23 เพิม่ประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว
และด้านส่ือประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
กลยุทธ์ แนวคิด และแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเทีย่วและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทีท่ันสมัยให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชน บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผู้แทนชุมชน 
และบุคลากรด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ 
ในจังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย นักข่าว
หนังสือพิมพ์ นักข่าววิทยุ
 นักจัดรายการทัว่ไป 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
จ านวน 100 คน

420,000 420,000 420,000  จ านวนของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
มีความรู้ ความ
เข้าใจ กลยุทธ์
แนวคิดและ
แนวทางในการ
สร้างสรรค์
ด้านการท่องเทีย่ว
และส่ือ
ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ กล
ยุทธ์ แนวคิด และแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเทีย่วและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทีท่ันสมัย



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

-

รวม 25  โครงการ - - 63,780,500 59,948,000 61,648,000 62,638,000  -  - -

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

25 เพิม่ศักยภาพการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตท้องถิน่ จังหวัดเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถึชีวิต
ท้องถิน่ โดยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนและศึกษาดู
งานแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ด้านบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่วเพือ่น ามาปรับใช้ใน
ชุมชน

จ านวน 3 รุ่น 
รวม 675 คน

- 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ในชุมชน สมาชิก
กลุ่มท่องเทีย่วฯ 
สมาชิกกลุ่ม
โฮมสเตย์ เยาวชน
นักเรียน ผู้สนใจ
ทัว่ไปทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
วิถึชีวิตท้องถิน่และสามารถ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้เพือ่
น ามาปรับใช้ในชุมชน
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- 1,500,000 - -

- - 2,500,000 -

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอยพญาพิภักด์ิ 
ระยะที ่2 (Zone A) ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง 3,000,000 - - - จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่วทีไ่ด้รับ
การพัฒนา
ปรับปรุง

มีแหล่งท่องเทีย่วและ
ประชาชนในพืน้ทีม่ีรายได้
เพิม่มากขึน้

ส านักการช่าง
- ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง

4 ก่อสร้างศาลาล้านนาเพือ่เป็น
ทีพ่ักคอยนักท่องเทีย่วบริเวณ
หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี

เพือ่เป็นทีพ่ักคอย
นักท่องเทีย่วบริเวณ
หอประวัติเมืองเชียงราย
750 ปี

ขนาด 3.5x12.5 เมตร
จ านวน 2 หลังๆ ละ 
500,000 บาท

1,000,000 - - - จ านวนศาลา
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

นักท่องเทีย่วมีทีพ่ักคอย
บริเวณหอประวัติเมือง
เชียงราย 750 ปี

ส านักการช่าง
- ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างตลาดน้ าศูนย์จ าหน่าย
สินค้าอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
ม.6, ม.15 ต.ทุง่ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพือ่ใช้เป็นศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้าทัง้
การเกษตรและสินค้าโอ
ทอป

ล าน้ าห้วยโป่ง ม.6,
ม.15 ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ านวนตลาดน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

มีศูนย์กลางในการจ าหน่าย
สินค้าการเกษตรและโอทอป

ส านักการช่าง

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
และผลิตแผ่นใยไหม บ้านป่าเลา
ม.3  ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพือ่ใช้เป็นสถานทีท่ า
กิจกรรมผลิตสินค้าของ
กลุ่มใยไหมและเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ว

ขนาดกว้าง 10.00 ม.
ยาว 20 ม.
สูง  4  ม.

จ านวนอาคารที่
ได้รับการก่อสร้าง

มีอาคารส าหรับการเรียนรู้
และผลิตแผ่นใยไหม

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว



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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

5 ปรับปรุงเนือ้หาและรูปแบบ
การน าเสนอข้อมูลภายใน
หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี

เพือ่ปรับปรุงเนือ้หาและ
รูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ภายในหอประวัติ
เมืองเชียงราย 750 ปี

จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 - - - จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

มีเนือ้หาและรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลภายใน
หอประวัติเมืองเชียงราย 
750 ปี ทีถู่กต้องและสวยงาม

ส านักการช่าง
- ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง

รวม 5  โครงการ - - 6,000,000 1,500,000 2,500,000 -  -  - -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500,000
( 500,000)

600,000

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

แผนงาน 3.2  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิม่ศักยภาพและ
ความสามารถ ของชุมชน
ด้านการเกษตรผสมผสาน

 -เพือ่อบรมให้กับเกษตรกร
หรือประชาชนผู้สนใจให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
การท าการเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
 -เพือ่สร้างอาชีพเสริมและ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหรือ
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
 -เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรและเพิม่ประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการเป็นกลุ่ม

จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 
130 คน
(ผู้เข้าร่วมโครงการ 
120 คน และเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน)

จ านวนคร้ังทีจ่ัด
ฝึกอบรม 

เกษตรกรหรือประชาชน
ผู้สนใจมีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับการท า
เกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้และ
เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบกลุ่ม
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

1 จัดงานสับปะรด ล้ินจี ่และ
ของดีเมืองเชียงราย

เพือ่จัดงานส่งเสริมการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล้ินจี่
 สับปะรดและผู้ผลิตสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอืน่ๆที่
เกีย่วข้อง มีตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้าได้มากขึน้

จ านวน 1 คร้ัง ( 3 วัน ) จ านวนวันทีไ่ด้จัด
งาน/กิจกรรม 

เกษตรกรมีช่องทางในการ
จ าหน่ายผลผลิตเพิม่มาก
ขึน้และผู้บริโภคได้รับ
สินค้าและบริการทีไ่ด้
มาตรฐานและมีคุณภาพ

500,000 500,000 500,000

600,000 600,000 600,000



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

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 3.2  การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

450,000

(  300,000)

รวม 3  โครงการ - - 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000  -  - -

450,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

กลุ่มเกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจ ในการท า
เกษตรปลอดสารพิษลด
การใช้สารเคมีและ
ปุย๋เคมีให้น้อยลง ผลผลิตที่
ได้ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 เกษตรปลอดสารพิษสู่วิถีชีวิต
ทีพ่อเพียง

 -เพือ่อบรมเกษตรกรหรือ
ประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกษตรปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน
 -เพือ่น าความรู้ไปปรับปรุง
พืน้ทีท่างการเกษตร
 -เพือ่ลดการใช้สารเคมีและ
ปุย๋เคมีให้น้อยลง
 -เพือ่ลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร

อบรมให้เกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจ 
จ านวน 3 คร้ัง

450,000 450,000
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(1,000,000)

150,000
(150,000)

กองการศึกษาฯ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
 อบจ. เชียงราย"

เพือ่อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู
 บุคลากรทางการศึกษาของ ร.ร.
 อบจ.เชียงราย ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ร.ร. อบจ. 
เชียงราย ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบท ความสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษา เพือ่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิน่อย่างแท้จริง

จ านวน
หลักสูตร
ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 11 
หลักสูตร

150,000 150,000 150,000 จ านวนหลักสูตร
ทีไ่ด้รับการพัฒนา
ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
ร.ร. อบจ. เชียงราย ได้รับ
การวิเคราะห์ พัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
กับบริบท ความสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการ
ศึกษา เพือ่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิน่อย่างแท้จริง

1 จัดแสดงผลงานวิชาการ
(มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน่)

 - เพือ่ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด อบจ.ชร ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการ 
ศึกษาระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่  และเพือ่เผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษาของ 
อบจ. เชียงราย ให้ประชาชน
ทัว่ไปได้ทราบ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนผลงานทาง
วิชาการทีไ่ด้น าไป
จัดแสดง

 - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัด อบจ.ชร 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
จัดการศึกษาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และมีผลงานการจัดการศึกษา
เผยแพร่ให้
ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 4-3-1       



 4-3-2       

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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000
(200,000)

35,000
(40,000)

กองการศึกษาฯ

4 นิเทศติดตามผลการด าเนิน 
งานในโรงเรียน อบจ.ชร.

เพือ่ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน อบจ.ชร.
ในแต่ละด้าน และเตรียมความ
พร้อม เพือ่รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จ านวน 
2 คร้ัง / ปี

35,000 35,000 35,000 จ านวนคร้ังทีอ่อก
ตรวจติดตาม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในแต่ละด้านได้รับการประเมิน
และข้อเสนอ แนะแนวทางการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน 
การบริหารและการจัดการ 
ศึกษาและมีความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง

กองการศึกษาฯ

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่การศึกษา"

 - เพือ่อบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน
และงานเอกสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ         

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
 อบจ.ชร จ านวน 
100 คน

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีทักษะในการ
ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เพือ่การส่ือสาร
การเรียนการสอน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด อบจ. เชียงรายได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนและงาน
เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ



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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

82,000
(82,000)

368,000
(300,000)

กองการศึกษาฯ

6 ศึกษาดูงานการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นแบบ

เพือ่อบรมและศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบเพิม่พูนความรู้
และประสบการณ์
ของบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและ
เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 368,000 368,000 368,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมการศึกษาดูงาน

 บุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและ
เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในสังกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมี
เครือข่ายทางการศึกษา
ระหว่างอง์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

กองการศึกษาฯ

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนการศึกษาของ
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพือ่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษาในสังกัด

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กอง
การศึกษาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา  
จ านวน 45 คน

82,000 82,000 82,000 จ านวนแผนงาน
การศึกษาของ อบจ.
เชียงราย 
ทีไ่ด้จัดท า

อบจ.เชียงรายมีแผนการศึกษา
ทีถู่กต้องสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่อย่าง
แท้จริง เป็นเคร่ืองมือในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต และมี
ข้อมูล ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการจัดการศึกษา

 4-3-3       



 4-3-4       

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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000
(200,000)

100,000
(100,000)

กองการศึกษาฯ

8 ประชุมสัมมนาจัดท าสรุป
ประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัด อปท. 
ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษา
ท้องถิน่ที ่16 ภาคเหนือ
ตอนบน 2

เพือ่ประชุมสัมมนาจัดท าสรุป
ประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิน่ 16 
(ภาคเหนือตอนบน 2) โดยน าผล
ทีไ่ด้ไปประมวลผลเป็นภาพรวม
ของการจัดการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัดท า
สรุปประมวลผลฯ

 - สถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สังกัด
กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิน่ 
16 (ภาคเหนือตอนบน 2) 
มีข้อมูลด้านการศึกษาไป
วางแผนเพือ่พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานต่อไป

กองการศึกษาฯ

7 อบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในกลุ่มจังหวัด 
การศึกษาท้องถิน่ที ่16 
ภาคเหนือตอนบน 2

เพือ่พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการ
สอน กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิน่ที ่16 ภาคเหนือตอนบน 2

คน 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัดอบรม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนางานด้านการ
บริหารและการจัดการเรียน
การสอน เกิดเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กลุ่ม
จังหวัดการศึกษาฯ



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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

235,000
 -

10 200,000
(200,000)

กองการศึกษาฯ

โครงการจัดอบรม
นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
มีความสามารถในการใช้ทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรมรวมทัง้น า
ความรู้ทางดาราศาสตร์ไปพัฒนา
ส่ิงรอบตัวได้

นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย
 จ านวน 130 คน

200,000 200,000 200,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 100 คน

นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์
และสามารถน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตรวมถึง
สามารถน าไปพัฒนาสังคม
ท้องถิน่และประเทศชาติต่อไป

กองการศึกษาฯ

9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาท้องถิน่ใน
จ.เชียงราย

 - เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จ.เชียงราย มีแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 - เพือ่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ท้องถิน่ภายในจังหวัด

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 235,000 235,000 235,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัดการ
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาท้องถิน่ใน
 จ.ชร.

อปท.ทีจ่ัดการศึกษาใน 
จ.เชียงราย ได้พบปะและ
แลกเปล่ียนแนวทางการ
จัดการศึกษาระหว่างกัน 
และมีแนวทางในการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษา
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิน่ และเป็น
ภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา
ท้องถิน่อย่างย่ังยืน

 4-3-5       



 4-3-6       

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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 300,000
(300,000)

12 100,000
 -

เด็กและเยาวชนได้ใช้ศิลปะใน
แขนงต่างๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ 
เพือ่ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาทัง้ด้านศิลปะ
และการใช้ความคิดสร้างสรรค์
รวมทัง้ได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างสมบูรณ์

กองการศึกษาฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
ต่ าว่า 2,000 คน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้จากประสบการณ์
ตรงและสามารถน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต พัฒนาสังคม
 และประเทศชาติต่อไป      

กองการศึกษาฯ

อบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ 
เพือ่น้อง"

เพือ่เสริมสร้างกระบวน
การคิดสร้างสรรค์ในเด็ก 
ผ่านกระบวนการกิจกรรมศิลปะ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน
และเด็ก/เยาวชน และพัฒนา 
พืน้ฐานศิลปะให้เกิดการต่อยอด 
สร้างสรรค์งานศิลปะในแบบที่
ตนเองถนัดรวมทัง้ยังสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตได้

นักเรียน เยาวชน 
และประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย
 จ านวน 90 คน

100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่า 90 คน

โครงการจัดกิจกรรม 
วันวิทยาศาสตร์ 
อบจ.เชียงราย

เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น 
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" 
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามี
ความสามารถในการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 2,000 คน

300,000 300,000 300,000



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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000
(200,000)

1,200,000
(1,200,000)

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - แข่งขันกีฬาเพือ่สู่ความเป็น
เลิศ

เพือ่ส่งนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพือ่สู่ความเป็น
เลิศทุกระดับการแข่งขันสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักเรียนนักกีฬา
ได้แสดง ออกถึงความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ

คณะครูและนักกีฬา
โรงเรียน อบจ.ชร. 
จ านวน 350 คน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของนักเรียน
กีฬาระดับชัน้ ม.6 
มีความรู้ความ 
สามารถทางการกีฬา
ในระดับทีสู่งขึน้

 - นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เพือ่แสดง
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการแข่งขัน
กีฬาในระดับทีสู่งขึน้  และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 - เพือ่ให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่การ
เรียนการสอนได้     
 - เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสร้าง
ส่ือการเรียนการสอนได้

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร.ร. 
อบจ.เชียงราย 
จ านวน 60 คน

200,000 200,000 200,000 ครูและบุคลากร ร.ร.
อบจ.ชร. จ านวน 
60 คน มีทักษะ
ในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เพือ่การสร้างส่ือ 
การเรียนการสอน 
และน าส่ือไปใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ครูและบุคลากรของ 
ร.ร. อบจ.เชียงรายทุกคนได้รับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่งตาม
ตามศักยภาพของตนเอง
มีความพร้อมในการท างาน
อย่างเข้มแข็ง สามารถท างาน
ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ
 สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,200,000
(1,200,000)

16 300,000
(300,000)

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - ส่งเสริมและเพิม่ศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่
การเรียนระดับอุดมศึกษา

เพือ่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิม่
ศักยภาพนักเรียนเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนระดับอุดม
ศึกษา และกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อ

นักเรียนในระดับ
 ม.6 ปีการศึกษา
 2560 ร.ร. อบจ.
เชียงราย 
จ านวน 370 คน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของนักเรียน 
ร.ร.ระดับชัน้ม. 6 
อบจ.เชียงราย 
มีแนวทางการ
ศึกษาต่อไปในอนาคต

นักเรียนระดับชัน้ ม.6 ได้รับ
การสอนเสริมด้านวิชาการใน
สาขาวิชาต่างๆ ทีจ่ะใช้ในการ
สอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
 สร้างความกระตือรือร้น 
ส่งเสริมก าลังใจนักเรียน
ไม่ย่อท้อ มีก าลังใจในการ
พัฒนาศักยภาพชีวิตทีดี่ต่อไป

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ ทัง้ในระดับ
จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

เพือ่พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิชาการเพือ่เข้าแข่งขันใน
ประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน
และด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตาม
จุดมุง่หมายการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขึน้
พืน้ฐาน

ครูและนักเรียน 
รร.อบจ.เชียงราย
ทีเ่ป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
จ านวน 300 คน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของนักเรียน 
ร.ร. อบจ.เชียงรายที่
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

นักเรียนบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้านวิชาการ
ทีต่นเองถนัด สามารถเข้าสู่เวที
แข่งขันทักษะทางวิชาการเพือ่
สร้างประสบการณ์ชีวิตและ
สามารถน าส่ิงทีไ่ด้แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการมาใช้



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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 700,000
(700,000)

18 500,000
(500,000)

19 360,000
(360,000)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - เปิดโลกทัศน์เรียนรู้
นอกสถานที่

 - เพือ่ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริงในการเปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้ และสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับมาพัฒนาตนเอง
ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

นักเรียน ครูและ
บุคลากร ร.ร. อบจ.
เชียงราย จ านวน 
200 คน

360,000 360,000 360,000 ร้อยละของนักเรียน
และครู ร.ร. อบจ.
เชียงรายได้อบรม
และศึกษาดูงาน

นักเรียน ร.ร. อบจ.เชียงราย
สามารถน าองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์เรียนรู้จริงนอก
โรงเรียนมาพัฒนาตนเองได้
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - ประกันคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพือ่อบรมเชิงปฏิบัติการให้
นักเรียนระดับชัน้ ป. 3, 6 และ
นักเรียนระดับชัน้ ม. 3,6  ให้มี
ความพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติทีสู่งขึน้ และเพือ่ให้
โรงเรียนมีผลประเมินทีสู่งขึน้

ครูและนักเรียน ร.ร.
 อบจ.เชียงราย 
จ านวน 750 คน

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของนักเรียน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และ
ความสามารถจัดการ
เรียนได้ตาม
มาตรฐานและ
มีความรู้ ทักษะ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ทดสอบสูงขึน้

 - ครูได้มีการเตรียมความ
พร้อมทีจ่ะน านักเรียนเข้าร่วม
การทดสอบระดับชาติ
 - นักเรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อมเพือ่เข้าร่วมการ
ทดสอบระดับชาติรวมทัง้
โรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
ทดสอบระดับชาติของนักเรียน
มีค่าเพิม่ขึน้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ร.ร. อบจ. เชียงราย สู่ความ
เป็นเลิศ

เพือ่ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพในแต่ละโปรแกรมวิชา
ทีม่ีความสนใจได้ลงมือปฏิบัติ 
และแสดงออกในกิจกรรม
ทีต่นเองถนัด

นักเรียน
โรงเรียน 
อบจ.ชร. จ านวน
1,000 คน

700,000 700,000 700,000 ร้อยละของนักเรียน 
ร.ร.อบจ.เชียงราย 
11 โปรแกรมวิชามี
ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพในแต่ละ
โปรแกรมวิชาทีม่ี
ความสนใจพิเศษ

นักเรียน ร.ร. อบจ.เชียงราย
11 โปรแกรมวิชา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึน้ สามารถบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 11,000,000
(9,000,000)

21 1,204,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000
(1,096,000)

22 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
(2,000,000)

23 21,942,248 21,942,248 21,942,248 21,942,248

(18,785,321)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551

จ านวน 16 รายการ
จ านวน 8 หลักสูตร

จ านวนหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่
พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้
นักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาได้มีอาหารกลาง
วันทีม่ีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
 อย่างทัว่ถึง

โรงเรียนสังกัดอบจ.
เชียงราย 1 แห่ง 
จ านวน 301 คน

นักเรียนอนุบาล 
และป.1-ป.6 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 100

นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทานทีม่ีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทัว่ถึง

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 โทรคมนาคม โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังที่
เบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค

สถานศึกษาได้ช าระค่า
สาธารณูปโภคท าให้การจัดการ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 - จัดสวัสดิการอาหาร
กลางวันนักเรียนโปรแกรม
กีฬา (ประเภทอยู่ประจ า)

 - เพือ่จัดท าอาหารส าหรับ
นักเรียนโปรแกรมกีฬา
อย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความ
ต้องการของร่างกายและสุขภาพ
อนามัยทีดี่ 

นักเรียนโปรแกรม
กีฬา ร.ร. อบจ.
เชียงราย จ านวน 
300 คน

11,000,000 11,000,000 11,000,000 นักเรียนกีฬา 
ร.ร. อบจ.เชียงราย 
ร้อยละ 90 ได้
รับประทานอาหาร
ในปริมาณทีเ่พียงพอ
และถูกหลัก
โภชนาการ

นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ในปริมาณทีเ่พียงพอและถูก
หลักโภชนาการอันจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ ส่งผลให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน
กีฬา

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ (ADSL)

เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนให้ครูและนักเรียนได้
ค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ตเพิม่เติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมีอินเตอร์เน็ตที่
เพียงพอต่อการค้นหาข้อมูล
และเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

3. ค่าใช้จ่ายระบบ WIFI เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนให้ครูและนักเรียนได้
ค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ตเพิม่เติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมีอินเตอร์เน็ตที่
เพียงพอต่อการค้นหาข้อมูล
และเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง

เพือ่ให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิม่
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิม่
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เพิม่ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้
ด าเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิม่
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.

เพือ่จ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครู

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้
พัฒนาข้าราชการครู
ในสังกัด

ข้าราชการครูมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้

7. ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

เพือ่ให้สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานมีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา

จ านวน 4 โครงการ จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน
จากกรมส าหรับการ
ปกครองท้องถิน่

สถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน มีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
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8. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท า/ทบทวน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน

จ านวน 4 แผนฯ/ปี จ านวนแผนพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนทีไ่ด้จัดท า/
ทบทวน

โรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาทีไ่ด้ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและสามารถส่งเข้า
ร่วมการประกวดระดับประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่ารณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีได้
ด าเนินการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ปัญหายาเสพติดและร่วม
รณรงค์กิจกรรมป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่จ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
กิจกรรมส าหรับรัก
การอ่านใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความสนใจและรัก
การอ่านเพิม่ขึน้และรู้จักแบ่ง
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า
ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

เพือ่จัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร และมี
ความพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับ
ขัน้พืน้ฐาน

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีได้
จัดท าศูนย์การเรียนรู้

นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 พ.ศ.2546 และมีความพร้อม
เข้าเรียนต่อในระดับขัน้พืน้ฐาน

12. ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

เพือ่จ่ายให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาทีย่ากจน

นักเรียนยากจน
จ านวน 606 คน

นักเรียนยากจน
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ 
ร้อยละ 100

นักเรียนยากจนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ



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

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
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13. ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว

เพือ่จ่ายให้กับนักเรียนต้ังแต่
อนุบาลจนถึงม.6 เป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว) ทัง้นีต้าม
หนังสือส่ังการจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
ก าหนดฯ

นักเรียน จ านวน 
3,231 คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการ
สอนตามทีก่รม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ก าหนด

นักเรียนได้รับเงินค่าจัดการ
เรียนการสอนตามทีก่รม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ก าหนดท าให้
สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ

14. ค่าหนังสือเรียน เพือ่จ่ายให้โรงเรียนเป็นค่าหนังสือ
ให้นักเรียนได้มีส่ือการเรียนการ
สอนทีต่รงกับความต้องการใน
การเสริมสร้างพัฒนาการ

นักเรียน จ านวน  
3,231 คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีหนังสือ
หรือส่ือการเรียน
การสอนทีต่รงกับ
ความต้องการ

นักเรียนมีหนังสือเป็นส่ือการ
เรียนการสอนอย่างทัว่ถึง

15. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพือ่จ่ายให้โรงเรียนเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนได้มี
อุปกรณ์การเรียนการสอนทีต่รง
กับความต้องการในการ
เสริมสร้างพัฒนาการ

นักเรียน จ านวน  
3,231 คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนตรงตาม
ความต้องการ

นักเรียนทุกระดับมีอุปกรณ์การ
เรียน

16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพือ่ให้นักเรียนได้มีเคร่ืองแบบ
นักเรียนสวมใส่อย่างมีคุณภาพ

นักเรียน จ านวน  
3,231 คน

นักเรียนทุกระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ร้อยละ100

นักเรียนทุกระดับมีเคร่ืองแบบ
นักเรียน ทีม่ีคุณภาพ
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17. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่)

เพือ่จ่ายให้กับโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีส่่งเสริม
พัฒนาการให้มีคุณสมบัติทีพ่ึง
ประสงค์

นักเรียน จ านวน  
3,231 คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมี
พัฒนาการทีดี่ขึน้

นักเรียนทุกระดับมีกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีม่ีคุณภาพ

24 โครงการก่อสร้างพืน้
ยางพาราส าหรับสนามเด็กเล่น

เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ทางกายภาพ ความฉลาด
ทางด้านสติปัญญาและความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์

พืน้ยางพาราส าหรับ
สนามเด็กเล่น 
จ านวน 1 แห่ง

990,000 - - - โรงเรียน อบจ.
เชียงราย มีสนามพืน้
ยางพาราส าหรับ
สนามเด็กเล่น 
จ านวน 1แห่ง

นักเรียนมีทักษะทางกายภาพ 
ความฉลาดทางด้านสติปัญญา 
และความฉลาดทางด้าน
อารมณ์ มีสถานทีท่ ากิจกรรม
ยามว่างเพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้อย่างเต็มที่

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

25 โครงการก่อสร้างอาคาร
ธรรมสถาน

เพือ่ปลูกฝังคุณ-ธรรมจริยธรรม
อันดีงามตามหลัก
 ธรรมทางพระ
พุทธศาสนาให้กับนักเรียน

อาคารธรรมสถาน 
จ านวน 1 หลัง

7,500,000 - - - มีอาคารธรรมสถาน 
จ านวน 1 หลัง

นักเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามตามหลัก 
ธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
มีความพร้อมทัง้ทางร่างกาย ใจ

กองการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

- 2,000,000 - -

รวม 26  โครงการ - - 52,566,248 46,076,248 44,076,248 44,076,248  -  - -

26 ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์

เพือ่ก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์ในโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพือ่รองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

จ านวน 1 แห่ง จ านวนหลังคาโดมที่
ได้รับการก่อสร้าง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายมีหลังคาโดม
อเนกประสงค์ทีม่ีมาตรฐาน

กองการศึกษา
(รร.อบจ.ชร)



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

400,000
(388,800)

106,000

( 101,500)

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ประชาชน กลุ่มแกนน าเยาวชน
และผู้เกีย่วข้องทีผ่่านการ
อบรมมีความรู้เพิม่ขึน้และเกิด
การสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานสาธารณสุขในชุมขน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 อบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน (ยสร)

เพือ่อบรมเพิม่ความรู้ ทักษะและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน า
ด้านสาธารณสุข และการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ สร้างความรัก 
ความสามัคคีในกลุ่ม

นักเรียนแกนน า
(ยสร) และ ครู
อนามัย รวม 200 คน

106,000 106,000 106,000 ร้อยละของแกนน า
(ยสร)และครูอนามัย
มีความรู้เพิม่ขึน้

เพือ่อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะกระบวนการเร่ืองเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้กับประชาชน เยาวชนและ
ผู้เกีย่วข้อง

อบรมให้คววามรู้แก่
ประชาชน กลุ่มแกน
น า เยาวชน และ
ผู้เกีย่วข้อง 
รวม 1,200 คน

400,000 400,000 400,000 ร้อยละของผู้อบรมมี
ความรู้ทักษะเร่ือง
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

นักเรียนแกนน า(ยสร)มีความรู้
ทักษะและศักยภาพในการ
ขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนเพิม่ขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อบรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการเร่ืองเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 4-3-15       
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

53,000
( 51,200)

97,000

( 96,100)

230,000

(  230,000)

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 จัดประชุมวิชาการให้ความรู้
ประชาชนเร่ืองโรคติดต่อ

เพือ่ประชุมวิชาการให้ความรู้
เร่ืองโรคติดต่อ การป้องกันโรค 
การดูแลตนเองแก่ประชาชน

จัดประชุมวิชาการ
ประชาชน กลุ่มแกน
น า ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ภาคีเครือข่ายใน
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 300 คนต่อปี

97,000 97,000 97,000 ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้เร่ือง
โรคติดต่อและทักษะ
ในการดูแลตัวเอง

ผู้ร่วมประชุมมีความรู้เร่ือง
โรคติดต่อต่างๆเพิม่ขึน้ มีทักษะ
ในการดูแลตนเองและป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อต่างๆได้
อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 อบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนตามแนวชายแดน

 -เพือ่อบรมและสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนตามแนวชายแดนฯ
 -เพือ่จัดท าร่างมาตรการในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
ตลอดจนการเตือนภัยโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนตามแนว
ชายแดน

อบรมบุคลากร ภาคี
เครือข่ายในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 150 คน

53,000 53,000 53,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรม ได้จัดท าร่าง
มาตรการเฝ้าระวัง
และเตือนภัย
โรคติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน ใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกัน

บุคลากร ภาคีเครือข่ายในพืน้ที่
 จ.เชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 จัดงานมหกรรมรวมพลัง
ป้องกันโรคติดต่อจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จัดงานมหกรรมรวมพลัง
ป้องกันโรคติดต่อเพือ่เผยแพร่
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อต่างๆและ
การป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมรวมพลัง
ป้องกันโรคติดต่อ 
จ านวน 18 คร้ัง

230,000 230,000 230,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
กิจกรรมรวมพลัง
ป้องกันภัยโรคติดต่อ
ในแต่ละอ าเภอ

ประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรายมีความรู้เร่ืองโรค
ต่างๆและสามารถป้องกัน
ตนเองได้อย่างถูกวิธี



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

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

170,000

( 68,000)

230,000

( 230,000)

2,000,000

(  2,000,000)

100,000

(  100,000)

6 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่
ความรู้ ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ
 จ านวน 1 คร้ัง

170,000 170,000 170,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
มหกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เร่ือง
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพิม่ขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 อบรมแกนน าหมูบ่้านจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมแกนน าหมูบ่้าน
จัดการสุขภาพพืน้ที ่18 อ าเภอ
ของจังหวัดเชียงราย เพือ่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานหมูบ่้านด้านสุขภาพ
ระดับพืน้ที่

แกนน าหมูบ่้าน
จัดการสุขภาพใน
พืน้ที ่18 อ าเภอของ
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 768 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาท ในการ
ด าเนิน งานหมูบ่้าน
จัดการสุขภาพ
ระดับพืน้ที่

แกนน าหมูบ่้านจัดการสุขภาพ
ในพืน้ที ่18 อ าเภอของจังหวัด
เชียงราย มีความรู้ความเข้า ใจ
บทบาทในการด าเนินงานด้าน
สุขภาพระดับพืน้ที่

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ป้องโรค
ไข้เลือดออก จังหวัดเชียงราย

เพือ่เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออกและการป้องกัน
ตนเองอย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมรวมพลังฯ
จ านวน 18 คร้ัง

230,000 230,000 230,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรมป้องกันแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนมีความรู้เร่ืองโรค
ไข้เลือดออกและสามารถ
ป้องกันตนองได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 อบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรัง จังหวัดเชียงราย

เพือ่อบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับโรค
เร้ือรัง สาเหตุ การวินิจฉัย การ
รักษาและการบ าบัดทดแทนไต
ด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการดูแล
ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังอย่างเหมาะสม

ประชาชน 
จ านวน 400 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจการดูแล
ผู้ป่วยโรคไต

ผู้รับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับโรคไตเร้ือรัง 
สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา
และการบ าบัดทดแทนไตด้วย
วิธีต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ป่วย
โรคไต
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000

( 250,000)

100,000

(  100,000)

100,000

(  100,000)

10 อบรมด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
จังหวัดเชียงราย

เพือ่อบรมแกนน าชุมชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงรายให้มีความรู้ความ
เข้าใจการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกเพือ่น าไปปฏิบัติ
ในชุมชนและเกิดเครือข่ายใน
การด าเนินงาน

จ านวน 1,200 คน 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเพือ่
น าไปปฏิบัติในชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

12 อบรมพัฒนา การส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลัง
กายจังหวัดเชียงราย 

 - เพือ่อบรมพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 -เพือ่สร้างเครือข่ายการสร้าง
สุขภาพระดับจังหวัดเชียงราย

ประชาชน 
จ านวน 400 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการออก
ก าลังกายทีถู่กต้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ในการออกก าลังกายทีถู่กต้อง 
ส่งผลให้มีสุขภาพดีและสามารถ
เป็นเครือข่ายในการสร้าง
เครือข่ายสุขภาพระดับจังหวัด

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

11 อบรมเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัย จังหวัดเชียงราย

 - เพือ่จัดอบรมเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัย จังหวัดเชียงรายให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อาหารปลอดภัย
 -เพือ่สร้างเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย

ประชาชน
จ านวน 400 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารปลอดภัยที่
ถูกต้อง

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัยและน าไปถ่ายทอดให้
บุคคลอืน่ๆได้



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

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000

(  250,000)

200,000

(  200,000)

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

14 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
อาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

 -เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย
ในจังหวัดเชียงรายเพือ่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้าน
อาหารปลอดภัยโดยการจัดท า
ส่ือประชาสัมพันธ์
 - เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเทีย่วได้รับรู้ถึงมาตรฐาน
และคุณค่าอาหารของจังหวัด
เชียงรายทีดี่

จัดท าส่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
อาหารปลอดภัย 
โดยจัดท าแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,
โปสเตอร์,แผ่นพับ ,
ฯลฯ จ านวน 7 
รายการ ให้กับ
เครือข่ายสร้าง
สุขภาพจังหวัดใน
พืน้ที ่18 อ าเภอ

200,000 200,000 200,000 จ านวนส่ือทีไ่ด้จัดท า ประชาชนได้รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์เร่ืองอาหาร
ปลอดภัยตลอดจนนักท่องเทีย่ว
ได้รับรู้ถึงมาตรฐานและคุณค่า
อาหารของจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

13 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างการออกก าลังกาย
จังหวัดเชียงราย

เพือ่จัดท าส่ือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์การออกก าลังกาย
ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย

จัดท าส่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ออกก าลังกาย โดย
จัดท าแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์,
โปสเตอร์,แผ่นพับ
,ฯลฯ จ านวน 8 
รายการ ให้กับ
เครือข่ายสร้าง
สุขภาพจังหวัดใน
พืน้ที ่18 อ าเภอ

250,000 250,000 250,000 จ านวนส่ือเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ทีไ่ด้
ด าเนินการ

ส่ือเอกสารทีใ่ช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ออกก าลังกายท าให้ประชาชน
เห็นถึงประโยชน์ของการออก
ก าลังกาย และท าให้สุขภาพ
ของประชาชนโดยรวมแข็งแรง
และมีสุขภาพดี
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

(  200,000)

150,000

( 150,000)

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

16 เสริมสร้างความปลอดภัย
ในเด็กและเยาวชน
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน

เพือ่อบรมให้ความรู้กับเด็กและ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูใน
สถานศึกษาในเร่ืองการเดินทาง
บนท้องถนนและความปลอดภัย
จากอุบัติภัยบนถนน การสร้าง
จิตส านึกสร้างวินัยและอืน่ๆที่
เกีย่วข้อง

เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครอง จ านวน 
500 คน

150,000 150,000 150,000 จ านวนของส่ือหรือ
กิจกรรมทีไ่ด้
ด าเนินการ

นักเรียน ผู้ปกครอง ครูใน
สถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในการเดินทางบนถนน
และมีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุบนถนน เกิดจิตส านึก
ในสถานศึกษาและตระหนักถึง
การใช้รถอย่างมีวินัยท าให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนน้อยลง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

15 เตรียมน้องสู่โลกกว้าง
อย่างมัน่ใจ

เพือ่อบรมให้กับเยาวชน ครู 
ผู้ปกครอง ในสถานศึกษา ให้รู้ถึง
บทบาทและคุณค่าของความเป็น
ชาย/หญิง ในสังคม พัฒนาการ
ทางเพศ การจัดการกับอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่นตลอดจน
ทักษะและทัศนคติในการมอง
โลกกว้าง

เยาวชน ครู 
ผู้ปกครอง ใน
สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 200 คน

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชน
ครู ผู้ปกครองใน
จังหวัดเชียงราย 
มีทักษะชีวิต มีการ
ปรับตัวและมีการ
เรียนรู้โลกกว้าง

ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดความตระหนักและมีองค์
ความรู้เร่ืองบทบาทและคุณค่า
ของความเป็นชาย/หญิงใน
สังคม พัฒนาการทางเพศ การ
จัดการกับอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น



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

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

200,000

(  200,000)

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

18 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โรคไตวายเร้ือรัง 
จังหวัดเชียงราย

เพือ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ การส่งเสริมคุณภาพและ
การป้องกันการเกิดโรคไตวาย
เร้ือรังแก่ประชาชน แก่ผู้ป่วย 
ครอบครัว เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
ได้มีความรู้เกีย่วกับโรคไตวาย
เร้ือรังและโรคทีเ่ป็นสาเหตุของ
โรคไตวายเร้ือรัง เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง เป็นต้น

ผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง 
ผู้ป่วยทัว่ไปและ
ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 500 คน

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ป่วย
ไตวายเร้ือรัง และ
ผู้ดูแล มีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพ
ปัญหาของโรคและ
สามารถดูแลตนเองได้
ในเบือ้งต้น

ประชาชนทัว่ไปและผู้ป่วยโรค
ไตวายเร้ือรัง มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
เพือ่ป้องกันการเกิดโรคไต
เร้ือรังและชะลอการเส่ือมของ
ไตในผู้ป่วยเร้ือรังและเกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใน
ผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง ประชาชน
ทัว่ไปมีทัศนคติทีดี่ต่อการรักษา
โรคและการดูแลผู้ป่วยมาก
ย่ิงขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

17 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โรคมะเร็งท่อน้ าดี 
จังหวัดเชียงราย

เพือ่จัดงานรณรงค์ให้ประชาชน
ทัว่ไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดี ตลอดจนการได้รับการ
รักษา การรักษาสุขภาพ การ
บริโภคอาหารปลอดภัย การดูแล
ผู้ป่วยให้มีชีวิตอยู่กับโรคอย่างมี
คุณภาพ

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี 
ผู้ป่วยทัว่ไป และ
ประชาชน ใน
โรงพยาบาลใน 18 
อ าเภอ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ป่วย
มะเร็งท่อน้ าดีและ
ผู้ดูแลมีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพ
ปัญหาของโรคและ
สามารถดูแลตนเอง
ได้ในเบือ้งต้น

ประชาชนทัว่ไปและผู้ป่วย
เข้าใจพยาธิสภาพของโรค
แนวทางการรักษาและการ
ดูแลสุขภาพตนเองเพิม่ขึน้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000
(  200,000)

200,000

(  200,000)

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โรคมะเร็งเต้านม 
จังหวัดเชียงราย

เพือ่จัดงานรณรงค์การเตือนภัย
มะเร็งเต้านมให้กับประชาชน
ทัว่ไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้า
นมตลอดจนการได้รับการรักษา 
การรักษาสุขภาพ การบริโภค
อาหารปลอดภัย การดูแลผู้ป่วย 
ให้มีชีวิตอยู่กับโรคอย่างมีคุณภาพ

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
ผู้ป่วยทัว่ไป และ
ประชาชน ใน
โรงพยาบาลเชียงราย
 และ 18 อ าเภอ ใน
จังหวัดเชียงราย

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมและ
ผู้ดูแลมีความรู้ความ
เข้าใจในสภาพ
ปัญหาของโรคและ
สามารถดูแลตนเอง
ได้ในเบือ้งต้น

19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การแพทย์พืน้บ้านล้านนา 
จังหวัดเชียงราย

เพือ่จัดงาน/จัดกิจกรรม  
การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ให้ความรู้ การแพทย์พืน้บ้าน
ล้านนาภูมิปัญญาในการใช้
สมุนไพรท้องถิน่ น ามา
ผสมผสานจนเกิดกระบวนการ
ทางการแพทย์แผนไทย การ
รักษาพยาบาล และการฟืน้ฟู
สมรรถภาพได้

สมาชิกสภาหมอ
เมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย 
จ านวน 18 อ าเภอ

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้ใช้
ประโยชน์จากแพทย์
แผนไทยในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 
และสามารถ
จ าหน่ายสินค้าจาก
ภูมิปัญญาท้องถิน่ใน
ด้านแพทย์แผนไทย
เป็นการเพิม่รายได้
ให้กับเศรษฐกิจชุมชน

ประชาชนทัว่ไปและผู้ป่วย
เข้าใจพยาธิสภาพของโรค
แนวทางการรักษาและการ
ดูแลสุขภาพตนเองเพิม่ขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เร่ืองการแพทย์แผนไทยของ
จังหวัดเชียงรายและสามารถ
ประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนทัว่ไปได้รับ
ทราบถึงประโยชน์ของแผน
แพทย์ไทยและการประยุกต์ใช้
แพทย์แผนไทยใน
ชีวิตประจ าวันตลอดจนมีการ
สืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
การแพทย์พืน้บ้านล้านนาให้
ด ารงอยู่ในวัฒนธรรมล้านนา
อย่างเป็นระบบ

20



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

แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

(  200,000)

3,000,000

(  1,500,000)

รวม 22  โครงการ - - 8,636,000 8,636,000 8,636,000 8,636,000  -  - -

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทีอ่ยู่ในระยะ
ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟู
สมรรถภาพได้รับการบริการ
และท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เยาวชน ครู ผู้ปกครอง 
เกิดความตระหนักและองค์
ความรู้เร่ืองบทบาทและคุณค่า
ของความเป็นชาย/หญิง 
ในสังคม พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการอารมณ์
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น 
การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

22 บริหารจัดการกองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพทีจ่ าเป็นต่อ
สุขภาพในระดับจังหวัด

เพือ่ส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ
 ผู้ทีอ่ยู่ในระยะทีจ่ าเป็นต้อง
ได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพได้รับ
บริการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ เคร่ืองช่วยกายอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อสุขภาพ

ประชาชน 18 อ าเภอ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของผู้ได้รับ
การเข้าถึงการ
บริการของกองทุน
ฟืน้ฟูสมรรถภาพที่
จ าเป็นต่อสุขภาพ

21 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ลด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และลดการต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร

เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการ
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลด
ขัน้ตอนการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรให้กับเด็กนักเรียนและ
เยาวชน ผู้ปกครอง

เยาวชน ครู 
ผู้ปกครอง จ านวน 
200 คน

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชน 
ครู ผู้ปกครองใน
จังหวัดเชียงรายได้
รับทราบถึง
สถานการณ์
โรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์และผลเสีย
ของการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควร
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

640,000

(250,000)

400,000

(100,000)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส านักปลัดฯ

2 เสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ.2561

เพือ่เสริมสร้างพฤติกรรมและ
วิธีการท างานทีสุ่จริตโปร่งใส
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของ อบจ.เชียงราย

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่อง
อบจ.เชียงราย ตัวแทนชุมชน
กลุ่มธุรกิจ เอกชน สถาบัน 
การศึกษา และผู้น าศาสนา
ในจังหวัดเชียงราย
จ านวน 300 คน

 -  -  - ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
เข้าใจระเบียบ 
กฎหมายที่
เกีย่วข้องกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
อบจ.เชียงราย 
เกิดจิตส านึกและน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปยึดถือ
ปฏิบัติ สร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่ประชาชนและ
สร้างภาพลักษณ์ 
"ข้าราชการท้องถิน่ไทย
ใสสะอาด"

ส านักปลัดฯ

1 อบรมเพือ่รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

เพือ่อบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ปัญหายาเสพติดและตระหนัก
ในปัญหาดังกล่าว

จัดอบรมให้แก่ฝ่ายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล ในเขตอ าเภอเมือง
เชียงรายและเจ้าหน้าที ่อบจ.
เชียงราย จ านวน 300 คน

 -  -  - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 
จังหวัดเชียงราย
และเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนได้ทราบแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

(50,000)

95,000

500,000

(500,000)

500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะในการ
ด าเนินงาน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต
 และมีเครือข่ายในการ
ท างานของกลุ่มเพือ่หา
แนวทางในการท างาน
เพือ่พัฒนาชุมชน ท้องถิน่
 อย่างย่ังยืน

กองการศึกษา5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย

เพือ่อบรมเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงรายในการเพิม่
ทักษะการด าเนินชีวิต สร้าง
เครือข่ายในการท างานกลุ่ม
เด็กและเยาวชนทัง้ภายใน 
และต่างจังหวัด สร้างเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

กลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงรายและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 
90 คน

500,000

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะกระบวน 
การคิดและรู้เท่าทัน
ส่ือเทคโนโลยี

เด็กและเยาวชนรู้
เท่าทันส่ือ สามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาตัวเอง
ให้มีศักยภาพมากขึน้

กองการศึกษาฯ4 ส่ือสร้างสรรค์รู้เท่าทัน
เทคโนโลยีส าหรับเด็กและ
เยาวชน

เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการกับส่ือเทคโนโลยีได้
อย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริม
การเรียนรู้ทีห่ลากหลายด้าน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดให้
ดีขึน้

กลุ่มเด็ก เยาวชน จ านวนไม่
น้อยกว่า 
100 คน

-

50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
แนวความคิดเชิง
สร้างสรรค์

 - เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
ท้องถิน่และประเทศชาติ

กองการศึกษาฯ3 อบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิด
ภาคเรียนส าหรับเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

 - เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชน มีกิจกรรม
นันทนาการท าในช่วงปิดภาค
เรียนและเห็นความส าคัญ
ของการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลส่ิงเสพติด

เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
เชียงราย จ านวนไม่น้อยกว่า 
100 คน

50,000



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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000
(200,000)

300,000
(300,000)

300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
การเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

กองการศึกษาฯ8 ค่ายเมล็ดพันธ์ุสันติวิธีเพือ่วิถี
แห่งประชาธิปไตย

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
สามารถน าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจาก
โครงการไปขยายผลหรือ
เผยแพร่ต่อคนในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน อย่างถูกวิธี
ตามวิถีประชาธิปไตย

เด็กและเยาวชนในจังหวัด
เชียงราย วิทยากร เจ้าหน้าที่
ด าเนินโครงการ จ านวนไม่
น้อยกว่า 120 คน

300,000

300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

เยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนามีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทักษะ
ประสบการณ์ 
เกิดเครือข่ายเชีอ่ม
โยงระหว่างกลุ่มเยาวชน 
ในการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาท้องถิน่

กองการศึกษาฯ7 วันเยาวชนแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
ค้นพบบทบาทและ
ความส าคัญของตนเองทีม่ีต่อ
ชุมชนและสังคม และสร้าง
เวทีในการเผยแพร่ แสดง
ผลงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านแนวคิดการท างาน และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของเด็ก
และเยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
องค์กรและเครือข่ายการ
ท างานด้านเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย ประชาชน/
ส่ือมวลชน/หัวหน้าส่วน
ราชการ/ผู้แทน อปท. 
จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน

300,000

200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงรายมีเวทีใน
การแสดงความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์

กองการศึกษาฯ6 วันเด็กแห่งชาติ เพือ่จัดกิจกรรมให้เด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการได้ตระหนักถึง
คุณค่า บทบาท และ
ความส าคัญของตนเอง และ
แสดงออกเหมาะสมตามวัย

เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมวันเด็กไม่
น้อยกว่า 1000 คน

200,000
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

350,000

50,000

(50,000)

350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านแนวคิด 
ทัศนคติ และมีแวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิด
เครือข่ายเชือ่มโยง
ระหว่างกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกัน

กองการศึกษาฯ9 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอ าเภอเพือ่
สร้างความเข้มแข็งและ
เชือ่มโยงเครือข่าย

เพือ่พัฒนาทักษะการท างาน
และศักยภาพแกนน าสภา
เด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ
เพือ่สร้างและเชือ่มโยง
เครือข่าย ด้านเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดเชียงราย

สภาเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 
300 คน

350,000

กองป้องกันฯ10 รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลขึน้ปีใหม่

เพือ่จัดท าป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนตามแยก
ถนนสายส าคัญ สายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย

ปีละ 25 ป้าย 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายทีจ่ัดท า
เพือ่การรณรงค์
การลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนและ
นักท่องเทีย่วมีความ
ตระหนักในการใช้รถใช้
ถนนในการสัญจรและ
ลดจ านวนการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนอันเกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนน



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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000
(50,000)

400,000

(200,000)

11 รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพือ่จัดท าป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนตามแยก
ถนนสายส าคัญ สายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย

ปีละ 26 ป้าย 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายทีจ่ัดท า
เพือ่การรณรงค์
การลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนและ
นักท่องเทีย่วมีความ
ตระหนักในการใช้รถใช้
ถนนในการสัญจรและ
ลดจ านวนการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนอันเกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนน

กองป้องกันฯ

กองป้องกันฯ12 ฝึกอบรม เร่ืองอัคคีภัยและ
การใช้แก๊สหุงต้ม

เพือ่อบรมให้ประชาชนมี
ความรู้และความพร้อมใน
การรับมือกับอัคคีภัยทีอ่าจ
เกิดขึน้ได้จากการใช้แก๊ส   
หุงต้ม

ปีละ 4 รุ่นๆละ  800 คน 
รวม 3,200 คน/ปี

400,000 400,000 400,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
อัคคีภัยและการใช้
แก๊สหุงต้มใน
ครัวเรือน

ประชาชนทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการป้องกัน
อัคคีภัยและการใช้แก๊ส
หุงต้ม

 4-4-5       



 4-4-6       

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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

400,000

(200,000)

400,000

รวม 14  โครงการ - - 4,135,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -  - -

13 ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานศึกษา

เพือ่อบรมความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนัก
เกีย่วกับสาธารณภัยให้แก่
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
ในสถานศึกษา

ปีละ 4 รุ่นๆละ  300 คน  
รวม 1,200 คน/ปี

400,000 400,000 400,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนในสถานศึกษารู้
ถึงบทบาทและหน้าทีใ่น
การปฏิบัติตัวเมือ่เกิดภัย
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองป้องกันฯ

14 ฝึกอบรมเพิม่ทักษะผู้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า

เพือ่อบรมให้จิตอาสา 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ อปพร.และ
ประชาชนทัว่ไปทีม่ีทักษะให้
มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า และฝึกใช้
อุปกรณ์กูภั้ยทางน้ า
อย่างมีระบบ

ปีละ 2 รุ่นๆละ  30 คน   
รวม 60 คน/ปี

400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า

จิตอาสา เจ้าหน้าทีข่อง
รัฐ อปพร.และ
ประชาชนทัว่ไปมีความรู้
 ทักษะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า

กองป้องกันฯ



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

170,000

รวม 1  โครงการ - - 170,000 0 0 0  -  - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

ที่ โครงการ

เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานใน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองป้องกันฯ

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 อบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบือ้งต้น 
(First Responder) ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน

เพือ่อบรม เพิม่ทักษะความรู้
เกีย่วกับการกูภั้ยและกูช้ีพ
ให้แก่เจ้าหน้าที ่อปท. 
เจ้าหน้าทีมู่ลนิธิ อาสาสมัคร
ทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน

จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน
รวม 100 คน

- - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิม่ขึน้
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

600,000

 (300,000)

600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีการ
ประกอบอาชีพอยู่ใน
ชุมชนของตนเอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

600,000

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพือ่สร้างทางเลือกและสร้าง
โอกาสมีงานท าให้แก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้
และทักษะแฉพาะตาม
มาตรฐาน ให้มีอาชีพใน
ครอบครัวและชุมชน และ
ผู้ด้อยโอกาส ไปประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย

โซนที ่1. อ.แม่จัน, อ.แม่สาย
, อ.เชียงแสน, อ.แม่ฟ้าหลวง, 
และ อ.ดอยหลวง จ านวน 
100 คน
โซนที ่2. อ.เวียงเชียงรุ้ง, 
อ.เมือง, อ.เวียงชัย, อ.แม่ลาว 
จ านวน 100 คน
โซนที ่3. อ.พญาเม็งราย, 
อ.เทิง, อ.ขุนตาล, 
อ.เวียงแก่น, อ.เชียงของ 
จ านวน 100 คน
โซนที ่4. อ.ป่าแดด, อ.พาน, 
อ.เวียงป่าเป้า, อ.แม่สรวย
จ านวน 100 คน
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 10 คน

600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3  สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



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

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3  สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

200,000

 (200,000)

300,000

 (300,000)

200,000

(150,000)

รวม 4  โครงการ - - 1,300,000 1,350,000 1,350,000 1,300,000  -  - -

3 การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
ผู้ดูแล และอาสาสมัครดูแล
คนพิการ

เพือ่อบรมเพิม่ศักยภาพและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้พิการและผู้ดูแลในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ประเภทต่างๆ จ านวน 500 
คน

300,000 300,000

200,000

300,000 ร้อยละของผู้
อบรมมีความรู้
ในด้านกฎหมาย
และสิทธิของ
ผู้พิการ

ผู้พิการ ผู้ดูแล 
อาสาสมัคร
ดูแลคนพิการได้รับความรู้
เกีย่วกับสิทธิของผู้พิการ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

200,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ

คนพิการได้แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง และเชือ่ม
ความสัมพันธ์ความ
สามัคคี และได้รับการ
ยอมรับเป็นทีป่ระจักษ์
ของสังคม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 วันคนพิการสากล
จังหวัดเชียงราย

เพือ่จัดงานให้กับคนพิการได้
แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพ
ของตนเอง และการจัดการ
แช่งขันกีฬาเชือ่ม
ความสัมพันธ์ และยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้พิการทีป่ฏิบัติ
ตนเป็นทีป่ระจักษ์ของสังคม

ผู้เข้าร่วมโครงการ 800 คน 200,000

4 อบรมเสริมสร้างความรู้ 
เร่ือง แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ไร้ทีพ่ึง่ในชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
ชุมชนและประชาชนในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพ่ึง่

ปี 2561 จ านวน 400 คน
ปี 2562 จ านวน 500 คน
ปี 2563 จ านวน 500 คน
ปี 2564 จ านวน 400 คน

250,000 250,000 200,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้และ
สามารถ
ช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ไร้ทีพ่ึง่ให้
มีคุณภาพชีวิตทีดี่

ผู้น าชุมชนและประชาชน 
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปช่วยเหลือผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพ่ึง่
ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

กองป้องกันฯ

 4-4-9       



 4-4-10       

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

250,000
(250,000)

250,000
(250,000)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับ
ผลกระทบของ
ยาเสพติด

เด็กและเยาวชนได้รับ
ทราบถึงข้อกฎหมาย 
ขัน้ตอนและสิทธิต่างๆ 
ทีจ่ะเกิดขึน้ตาม
กระบวนการยุติธรรม

ส านักปลัดฯ

อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดเชียงราย
ได้ทราบแนวทางในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สามารถขยายผลให้
ความรู้ในหมูบ่้าน
ชุมชน ต าบล สร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัดฯ250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้
ความเข้าใจ
สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย จ านวน 114 คน
 - กิจกรรมที ่1 อบรม 1 วัน
จ านวน 80 คน
 - กิจกรรมที ่2 ศึกษาดูงาน
5 วัน จ านวน 34 คน

250,0002 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตร อาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
เพือ่รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2561

เด็กและเยาวชนชายหญิงใน
โรงเรียน/ชุมชนพืน้ที่
เป้าหมาย จ านวน 1,100 คน

250,000

เพือ่อบรมและสร้างความ
เข้าใจต่อปัญหายาเสพติด
และแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย

1 สร้างเครือข่ายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายและสถาน
พินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย "ต้านภัย
ยาเสพติด" 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

เพือ่อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมและด้านยาเสพติด
ส าหรับเด็กและเยาวชน



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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000
(250,000)

200,000
(200,000)

500,000

  ( 500,000)

500,000 500,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ

ได้สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในด้านการ
ร าลึกถึงพระคุณของ
ผู้สูงอายุ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวิต

5 อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณี
ไทยใส่ใจผู้สูงอายุ

เพือ่จัดงาน/กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้สู่งอายุในเขต
จังหวัดเชียงราย เช่น
กิจกรรมทางศาสนาบายศรีสู่
ขวัญ กิจกรรมมอบโล่
ผู้สูงอายุดีเด่น กิจกรรมการ
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ

ผู้เข้าร่วมโครงการทัง้หมด 
2,500 คน

500,000

ผู้ต้องขังมีความรู้
ความเข้าใจในด้านต่างๆ
 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

ส านักปลัดฯ

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้
มีคุณธรรมและ
สามารถแก้ไข 
ปัญหาได้

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี 
มีความรอบรู้คุณธรรม 
จริยธรรมและ
มีคุณลักษณะทีเ่หมาะสม
เป็นพลังทีส่ าคัญในการ
พัฒนาสังคม

ส านักปลัดฯ

4 ฟืน้ฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด 
หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง
ด้วยวิธีชุมชนบ าบัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

เพือ่ให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ 
ทักษะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดการยอมรับ
จากสังคมภายนอก สร้าง
ความสมานฉันท์ ความสามัคคี
เกิดขึน้ในชุมชนเมือ่พ้นโทษ
ออกไปแล้ว

เด็กและเยาวชนจาก
สถานศึกษา ประชาชนใน
พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย
จ านวน 600 คน

250,000

200,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 
มีความรู้ทักษะ 
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
เกิดการยอมรับ
จากสังคม
ภายนอก

ผู้ต้องขังชายจ านวน 100 คน
ผู้ต้องขังหญิงจ านวน 100 คน
รวมทัง้ส้ิน 200 คน

200,000 200,000

3 ฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชน
คนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม
ห่างไกลยาเสพติด
ประจ าปีงบประมาณ 2561

เพือ่อบรมเด็กและเยาวชนให้
เป็นคนดี มีความรอบรู้
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีคุณลักษณะทีเ่หมาะสม 
เป็นพลังทีส่ าคัญในการ
พัฒนาสังคมตระหนักใน
ปัญหาของยาเสพติด
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,500,000
  ( 1,500,000)

3,000,000
  ( 3,000,000)

3,000,000 3,000,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท
ในการ
ด าเนินงานกลุ่ม
สตรีระดับพืน้ที่

กลุ่มพัฒนาสตรีและแกน
น ามีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
พัฒนาสตรีระดับจังหวัด
และสามารถเป็น
เครือข่ายในการพัฒนา
ด้านอืน่ๆของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวิต

7 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน ากลุ่มสตรีของจังหวัด
เชียงราย

จัดกิจกรรมฝึกอบรมถอด
บทเรียนความรู้ความเข้าใจ
บทบาทในการด าเนินงาน
ของแกนน ากลุ่มพัฒนาสตรี
ระดับจังหวัด จ านวน 8 รุ่นๆ
ละ 144 คน (1,152 คน) 
จ านวน รุ่นละ 3 วัน 2 คืน

3,000,000

1,500,000 1,500,000  ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
เครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนิน
งานโรงเรียน
ผู้สูงอายุใน
รูปแบบเครือ
ข่ายระดับจังหวัด

มีแกนน าโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพืน้ที ่18 
อ าเภอ ของจังหวัด
เชียงรายทีม่ีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวิต

6 อบรมการพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

เพือ่จัดฝึกอบรมถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุแกนน า
โรงเรียนผู้สูงอายุระดับ
จังหวัดในการสร้างเครือข่าย

จัดกิจกรรมฝึกอบรมถอด
บทเรียนรูปแบบเครือข่าย
ระดับจังหวัดเชียงรายของ
แกนน าโรงเรียนผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัด จ านวน 576 
คน จ าวนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 
วัน 2 คืน

1,500,000



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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

600,000

 (300,000)

600,000

 (200,000)

600,000

รวม 10  โครงการ - - 7,750,000 7,750,000 7,750,000 7,750,000  -  - -

600,000 600,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม 
มีความรู้ ทักษะ 
ในการประกอบ
อาชีพ

เด็กและเยาวชน
ในวัยเรียน ทีผ่่านการ
อบรม มีความรู้เกีย่วกับ
อาชีพเสริม สามารถเพิม่
รายได้ให้กับครอบครัว

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

10 จัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา 
ความรู้ ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับเด็กและเยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาค
เรียน ให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองและครอบครัว

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 400 คน

600,000

600,000 600,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม มี
ความรู้ ทักษะ 
ในการประกอบ
อาชีพ

เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ชุมชน และพัฒนากลุ่ม
อาชีพเดิม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนทัว่ไป

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้ของชุมชน และ
พัฒนากลุ่มอาชีพเดิม
เพือ่ส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
รายได้และทุนหมุนเวียน
ภายในชุมชน

ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย
จ านวน 400 คน

600,000

600,000 600,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุเข้ารับ
การอบรม 
มีความรู้ ทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ

ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์มีรายได้
เป็นของตนเอง ผู้สูงอายุ
มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
สร้างความสามัคคีและ
สร้างก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ

เพือ่ฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ 
เกีย่วกับอาชีพให้มีรายได้
และมีกิจกรรมเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่ม เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายอาชีพ

ผู้สูงอายุในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย จ านวน 400 คน 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง  
จ านวน 10 คน

600,000
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150,000
(150,000)

300,000
(300,000)

200,000
(200,000)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

150,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

กีฬาเปตองได้รับการ
ส่งเสริมและสืบสานให้
คงอยู่และเผยแพร่สู่สังคม
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับโอกาส
ในการเล่นกีฬาเปตอง
มากขึน้

กองการศึกษาฯ

2 อนุบาลฟันน้ านมคัพ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของเด็ก
ช่วงปฐมวัย พัฒนาต่อ
ยอดให้มีทักษะ สามารถ
พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

เด็กระดับปฐมวัย
ใน จ.เชียงราย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน

300,000 300,000

1 การแข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย
เปตองเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จย่า"

เพือ่น้อมร าลึกพระมหากรุณา
ธิคุณสมเด็จย่า และเสริมสร้าง
สุขภาพเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

เด็ก เยาวชนและประชาชน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 300 คน

150,000 150,000

300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็กระดับปฐมวัยใน 
จ.เชียงราย มีสุขภาพ
แข็งแรง มีพัฒนาการ
ทีดี่ในทุกด้าน

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ3 การแข่งขันว่ายน้ า 
"อบจ.เชียงราย Summer 

Swimming Challenge 11 st"

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ใช้เวลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ 
และเพือ่เตรียมความพร้อม
นักกีฬาว่ายน้ าในการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่าย
น้ าในระดับต่างๆ

เด็ก เยาวชนและประชาชน 
เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า 300 คน

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทีเ่ข้าร่วม
โครงการมีได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ได้รับ
ประสบการณ์และพัฒนา
ทักษะในการว่ายน้ า



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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000
(100,000)

100,000 100,000 100,000 100,000
(100,000)

400,000
(400,000)

4 การแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล เพือ่เสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ใน จ.เชียงราย เข้าร่วม
แข่งขันจ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ใน จ.เชียงราย 
มีสมรรถภาพร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ทีดี่ ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึษาฯ

5 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตทีดี่โดยใช้กีฬา
เป็นส่ือ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดี่ของคน
ทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมัน่คง
และมีความสุข

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ใน จ.เชียงราย จ านวน
ไม่น้อยกว่า 150 คน

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ใน จ.เชียงราย 
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ 
มีความสัมพันธ์ทีดี่ของคน
ทุกเพศทุกวัย

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

6 อบรมทักษะการว่ายน้ าขัน้
พืน้ฐานส าหรับเด็กและเยาวชน
 "ว่ายน้ าเพือ่ชีวิต"

เพือ่ให้ความรู้และสอน
ทักษะการว่ายน้ าขัน้พืน้ฐาน
และเพิม่กิจกรรมทางบวก
ให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

เด็กและเยาวชนใน จ.
เชียงราย จ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้
และทักษะการว่ายน้ า
พืน้ฐานและทักษะ
การช่วยเหลือผู้อืน่  
สามารถว่ายน้ าเป็น
เมือ่จบกิจกรรม
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

130,000 130,000 130,000 130,000
(130,000)

200,000
(200,000)

1,000,000
(100,000)

7 การแข่งขัน "อบจ. เชียงราย 
เทนนิสคัพ"

เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน เล่นกีฬา
เทนนิส และเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักกีฬาเทนนิส
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่างๆ

เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนใน จ.เชียงราย เข้า
ร่วมการแข่งขัน 14 
รุ่นอายุ จ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เป็นเวทีแสดง
ความสามารถในการเล่น
เทนนิสของเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ใน จ.เชียงราย และ
สร้างนักกีฬาเทนนิสให้มี
การพัฒนาความสามารถ
ในการเล่นขึน้เป็นล าดับ
จนสามารถเข้าแข่งขันใน
ระดับสูงขึน้ต่อไป

กองการศึกษาฯ

200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

ผู้สูงอายุใน จ.เชียงราย
มีสุขภาพแข็งแรง 
มีความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกัน
 และมีความสนใจใน
สุขภาพของตัวเอง

กองการศึกษาฯ

9 มหกรรมกีฬาประชาชน 
ใน จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง
กายแก่ประชาชนใน 
จ.เชียงราย เสริมสร้าง
ความรักสามัคคี ของคนทุก
เพศทุกวัยโดยใช้กีฬาเป็นส่ือ

ประชาชนใน จ.เชียงราย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน

1,000,000 1,000,000

8 มหกรรมกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ "สูงวัยเกมส์"

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย การท ากิจกรรมร่วมกัน
ของผู้สูงอายุใน จ.เชียงราย

ผู้สูงอายุใน จ.เชียงราย 
ทีม่ีอายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน
ไม่น้อยกว่า 300 คน

200,000 200,000

1,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

ประชาชนใน จ.เชียงราย
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เกิดความรัก สามัคคี

กองการศึกษาฯ



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

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000 200,000 200,000 200,000

250,000 250,000 250,000 250,000

300,000 300,000 300,000 300,000

รวม 12  โครงการ - - 3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000  -  - -

10 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย 
ฟุตบอล 7 คน" ประจ าปี 2561

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ฟุตบอล 7 คนให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัด และสร้างความรัก
ความสามัคคี

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า 800 คน

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
ได้พัฒนาทักษะ 
ประสบการณ์ในกีฬา
ฟุตบอล เกิดความรัก
สามัคคี รู้จักการให้อภัย

กองการศึกษาฯ12 การแข่งขัน อบจ.เชียงราย 
มินิมาราธอน คร้ังที ่2 
ประจ าปี 2561

เพือ่ส่งเสริมกีฬาว่ิงมินิ 
มาราธอน ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในจังหวัด 
และสร้างความรัก
ความสามัคคี

ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันไม่น้อยกว่า 1,000 คน

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
ได้พัฒนาทักษะ 
ประสบการณ์ในกีฬาว่ิง
มินิมาราธอน เกิดความรัก
สามัคคี รู้จักการให้อภัย

กองการศึกษาฯ

11 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย
ฟุตซอล คัพ" ประจ าปี 2561

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ฟุตซอลให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในจังหวัด 
และสร้างความรักความ
สามัคคี

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า 800 คน

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง 
ได้พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ในกีฬา 
ฟุตซอล เกิดความรัก
สามัคคี รู้จักการให้อภัย

กองการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30,000
(30,000)

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000  -  - -

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

1 จัดกิจกรรมวัน 
Big Cleaning Day
อบจ.เชียงราย

เพือ่ให้ส านักงาน อบจ.เชียงราย
รวมทัง้บริเวณโดยรอบส านักงาน
และศูนย์เคร่ืองจักรกล 
อบจ.เชียงราย มีสภาพแวดล้อม
การท างานสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปราศจากส่ิงสกปรก
บุคลากรมีสุขภาพและจิตทีดี่
และสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
มีระเบียบวินัย สร้างบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมในสถานทีท่ างาน
ให้ดีขึน้

ส านักงาน อบจ.เชียงราย
รวมทัง้บริเวณโดยรอบ
ส านักงาน และศูนย์
เคร่ืองจักรกล อบจ.เชียงราย
รวม 2 แห่ง มีสภาพแวดล้อม
การท างานสะอาด 
เป็นระเบียบ เรียบร้อย
ปราศจากส่ิงสกปรก บุคลากร
มีสุขภาพและจิตทีดี่

30,000

แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จ านวนสถานที่
ทีไ่ด้ด าเนินการ
จ านวน 2 แห่ง

อบจ.เชียงราย ได้รับท า
Big Cleaning Day
ท าให้ได้รับการสะสาง 
สะอาด สะดวก 
เรียบร้อย 
สามารถด าเนินกิจกรรม
หรือท าให้การท างาน
มีประสิทธิภาพมากขึน้

ส านักปลัดฯ30,000 30,000
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,000,000

  (1,000,000)

1,000,000

รวม 2  โครงการ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  -  - -

ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

2 ก าจัดขยะของเสียอันตราย
จากชุมชน

 - เพือ่ก าจัดขยะของเสีย
อันตรายชุมชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย
 - เพือ่ส่งเสริมให้จังหวัด
เชียงรายสะอาดปราศจาก
มลพิษ

จ านวน 1 คร้ัง 1,000,000

1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ
มีความรู้ในเร่ือง
การคัดแยกขยะจาก
ต้นทางและร่วมกันลด
ปริมาณขยะในพืน้ที่

ผู้เข้าอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการสามารถช่วยลดขยะ
ต้นทางได้และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะครบวงจรร่วมกับท้องถิน่
ในจังหวัดเชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
อย่างย่ังยืน

 - เพือ่อบรมให้ความรู้
ประชาชนเร่ืองการคัดแยก
ขยะจากต้นทาง
 -เพือ่ร่วมกันลดปริมาณขยะ
ต้นทางให้เหลือน้อยทีสุ่ด
ในทุกพืน้ที่

จ านวน 18 อ าเภอ 1,000,000

1,000,000 1,000,000 จ านวนปริมาณขยะ
ของเสียอันตราย
ชุมชนทีถู่กก าจัด

 - สามารถก าจัดขยะของเสีย
อันตรายชุมชนได้
 - สามารถร่วมแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการขยะของ
เสียอันตรายร่วมกับท้องถิน่
ในจังหวัดเชียงรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



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

อ.แม่จัน
200,000                  -                  -                  - 

-         500,000                  -                  - 

-                  -                  -         500,000

1,000,000                  -                  -                  - 

1,500,000                  -                  -                  - 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ส านักการช่าง

4 ขุดลอกแม่น้ าค า เชือ่มระหว่าง 
ม.1,10,12 ต.แม่ค า - ม.3,4,10 
ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 20.00 ม. 
ลึก 4 ม. 
ยาว 2,000 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

5 ขุดลอกแม่น้ าจัน  เชือ่มระหว่าง ม.1 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน  - ม.4 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

1 ขุดลอกล าน้ าคี  เชือ่มระหว่าง ม.10
ต.ป่าตึง - ม.6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
จังหวัดเชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.50  ม.
ยาว 3,000 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

3 ขุดลอกล าน้ าจัน เชือ่มระหว่าง ม.7 - 
ม.8 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 12 ม. 
ยาว 2,000 ม.

2 ขุดลอกแม่น้ าจัน เชือ่มระหว่าง ม.3 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน - ม.7 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 12 ม.
ยาว 2,000 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-      1,500,000                  -                  - 

-      1,500,000                  -                  - 

-                  -      1,500,000                  - 

-                  -      1,500,000                  - 

-                  -                  -      1,500,000

-                  -                  -      1,500,000

อ.แม่สาย
-      2,000,000                  -                  - 

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

7 ขุดลอกหนองกล๋าง  ม.6 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง6 ขุดลอกหนองบวกบัว  ม.6 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

9 ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ าพนัง
ม.1  ต.จอมสวรรค์  อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

8 ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ลาก
ม.6, ม.7  ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

12 ขุดลอกคลองแม่น้ ามะ เชือ่มระหว่าง
ต.บ้านด้าย  - ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

11 ขุดลอกหนองเก้ากุง้ ม.7 ต.จันจว้า  
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

10 ขุดลอกหนองเล็งใหม่ ม.14, ม.7 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก  3 ม.
ยาว 3,500 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค



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

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อ.เทิง
-      1,500,000                  -                  - 

อ.พาน
2,000,000                  -                  -                  - 

800,000                  -                  -                  - 

-      1,000,000                  -                  - 

-      1,000,000                  -                  - 

-                  -         500,000                  - 

1,000,000                  -                  -                  - ขนาดกว้าง 8.00  ม. 
ลึก 1.50  ม. 
ยาว 4,700 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 1,000 ม.

ส านักการช่าง18 ขุดลอกห้วยจุมปู เชือ่มระหว่าง ม.12
ต.ม่วงค า - ม.10ต.แม่เย็น อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 3.00  ม. 
ลึก 2  ม. 
ยาว 330  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

19 ขุดลอกล าน้ าเหมืองส่งน้ า ฝายเจ้าวอ
ม.10 ต.ธารทอง - ม.6 ต.ทรายขาว  
อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

17 ขุดลอกหนองบัวแดง เชือ่มระหว่าง 
ม.7 ต.เวียงห้าว - ม.8 บ้านป่าแดงงาม
ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 3.00  ม. 
ลึก 2  ม. 
ยาว 660  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

พืน้ที ่3 ไร่ จ านวนพืน้ทีท่ี่
ได้รับการปรับปรุง

สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้และมี
ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม

ส านักการช่าง15

16 ขุดลอกเหมืองกลาง เชือ่มระหว่าง ม.4
ต.ทานตะหวัน  - ม.14 ต.ม่วงค า 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 3.00  ม. 
ลึก 2  ม. 
ยาว 660  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฮ่าง 
เชือ่มระะหว่าง ม.5 ต.ทานตะวัน - 
ม.14 ต.ม่วงค า  อ.พาน  จ.เชียงราย

เพือ่ใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม

13 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ม.4 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

สันฝ่ายกว้าง 25.00 ม.
สูง 1 ม.

จ านวนฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ

ส านักการช่าง

ระบายน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร

ส านักการช่างจ านวนคลองส่งน้ า
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

14 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  
เชือ่มระหว่าง ม.9 ต.สันมะเค็ด - ม.7
ต.สันติสุข  อ.พาน จ.เขียงราย

เพือ่ระบายน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตร
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-                  -      1,000,000                  - 

อ.ดอยหลวง
1,000,000                  -                  -                  - 

1,000,000                  -                  -                  - 

-      1,000,000                  -                  - 

-                  -      1,000,000                  - 

อ.แม่ลาว
500,000                  -                  -                  - 

   

23 ขุดลอกหนองทราย  บ้านวังเขียว
ต.หนองป่าก่อ - บ้านป่าแดงผ่านศึก 
ต.ปงน้อย ต.หน่องป่าก่อ
อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก 1.50  ม. 
ยาว 1,750  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

24 ชุดลอกหนองรองพระเจ้า 
เชือ่มระหว่างบ้านวังเขียว - บ้านป่า
แดงผ่านศึก ต.ปองน้อย อ.ดอยหลวง
 จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

25 ขุดลอกล าน้ าห้วยส้าน เชือ่มระหว่าง 
ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.3 
ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก 1.50  ม. 
ยาว 1,750  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว  2,800  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

20 ขุดลอกล าน้ าร่องขุน่ เชือ่มระหว่าง 
ม.8 ต.เจริญเมือง - ม.3 ต.สันติสุข 
อ.พาน จ.เชียงราย

21 ขุดลอกหนองผาลาดใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ม.4 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง และ ม.4 ต.โยนก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 15.00 ม. 
ลึก 1.50  ม. 
ยาว 1,750  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

22 ขุดลอกหนองหญ้าไซใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.1 ต.หนองป่าก่อ -
ม.3 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

พืน้ที ่16,000 ตร.ม.
ลึก 1.50 ม. 

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 8.00  ม. 
ลึก 1.50  ม. 
ยาว 4,700 ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อ.เชียงของ
500,000                  -                  -                  - 

140,000

(  140,000)

ส านักการช่าง26 ขุดลอกหนองต้นปูน เชือ่มระหว่าง 
ม.5 ต.ห้วยซ้อ - ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 3.00  ม. 
ลึก 2  ม. 
ยาว 330  ม.

จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

27 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่รับทราบปัญหาส่ิงแวดล้อมและ
หาแนวทางแก้ไข

เพือ่อบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับผู้น า อปท. เจ้าหน้าที ่
อปท.ทีเ่กีย่วข้อง เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบัน 
การศึกษา ในเร่ืองการจัดท า
แผนบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละกลุ่มพืน้ที่

ผู้น าและเจ้าหน้าที ่
อปท. ส่วนราชการ
เอกชน สถาบัน 
การศึกษาและอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง 
จ านวน 180 คน

        140,000         140,000         140,000 ร้อยละของกลุ่ม
เป้าหมายเข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย

 - ได้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถืน่ 
ส่วนราชการ องค์กร
เอกชน และสถาบัน 
การศึกษา
 - สามารถจัดท า
กรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนบริหาร
จัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมในภาพรวม
ของจังหวัดเชียงราย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

(  640,000)

1,000,000

( 1,000,000)

28 อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน เพือ่จัดกิจกรรมการปลูกป่า
ในชุมชน ป่าต้นน้ า ป่า 3 
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
รวมถึงการพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และการศึกษา
ทางธรรมชาติ

ประชาชน กลุ่มองค์กร
นักเรียน เยาวชน 
ภาคราชการ 
ภาคเอกชนร่วมกันปลูก
จ านวน 500 คน

        200,000         200,000         200,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่าชุมชนและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
ของทรัพยากร
ป่าไม้ให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน

ประชาชน กลุ่มองค์กร
 นักเรียน เยาวชน 
ภาคราชการ 
ภาคเอกชนฯลฯ มีส่วน
ร่วมในการปลูกป่า 
เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ 
ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าไม้อย่าง
ย่ังยืน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

29 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้านบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

 - เพือ่สนองพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
 - ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง
ส่ิงแวดล้อมให้กับประชาชน
ในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในครอบครัว/
หมูบ่้าน/ชุมชน

จ านวน 18 รุ่น ๆ ละ
200 คน

     1,000,000      1,000,000      1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
มีความรู้เร่ือง  
การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

 -สามารถส่งเสริม
กิจกรรมการคัดแยก
ขยะครัวเรือนร่วมกับ 
อปท. อืน่ได้
 -สามารถร่วมแก้ไข
ปัญหาการบริหาร
จัดการขยะร่วมกับ
ท้องถิน่ในจังหวัด
เชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



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

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

 ( 500,000)

100,000         100,000

( 100,000)

50,000

( 50,000)

รวม 32  โครงการ - - 11,490,000 11,990,000 7,490,000 5,490,000  -  - -

30 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม
 Green Office

เพือ่อบรมให้มีความรู้เร่ือง
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ในองค์กร การเพิม่มูลค่าจาก
พลาสติกในส านักงานน ามา
ปลูกผักปลอดสารพิษและ
การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน คณะครู 
นักเรียน 
จ านวน 500 คน

        500,000         500,000         500,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมตาม
โครงการมีความรู้
เร่ืองการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม
โดยน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เร่ืองการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม
และน าหลักปรัชญา
เศรษจกิจพอเพียงมา
ปรับใช้และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

31 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

เพือ่ร่วมกันท าแนวกันไฟเพือ่
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ในพืน้ทีต้่นน้ าแม่ยางมิน้

ประชาชน ม.6 ม.9 
ม.11 ม.14 ต.ศรีถ้อย
อ.แม่สรวย ร่วมกันท า
แนวกันไฟ 
จ านวน 400 คน

        100,000         100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร่วมกันท าแนวกัน
ไฟป่าและหมอก
ควันในพืน้ที่

ประชาชนในพืน้ทีต้่น
น้ าแม่ยางมิน้ 
อ.แม่สรวยร่วมกันท า
แนวกันไฟป่าและ
หมอกควัน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

32 ตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ าสายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย

 - เพือ่ตรวจสอบ/ส ารวจ
คุณภาพน้ าของแม่น้ ากก
 - เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้มาเป็น
แนวทางส าหรับการรณรงค์
อนุรักษณ์ทรัพยากรน้ าและ
เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จ านวน  3 คร้ัง          50,000          50,000          50,000 จ านวนคร้ังทีม่ีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ า
แม่น้ ากก

ข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าใน
แม่น้ ากกสามารถน ามา
เป็นข้อมูลพืน้ฐาน
ส าหรับการวางแผน
พัฒนาแหล่งน้ า
และการรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ของอบจ.เชียงรายและ
ของจังหวัดเชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

 4-5-9       



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

1 เพิม่ศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง 
ผังเมืองรวม จ.เชียงราย

เพือ่เพิม่ความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

จ านวน 250 คน 200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถ
น าความรู้ 
ความเข้าใจ และ
ความสามารถไปสู่
การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง

 ลดปัญหาข้อร้องเรียน หรือ
ฟ้องร้องคดีความทางกฏหมาย

ส านักการช่าง

800,000

(800,000)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2 จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564

เพือ่ออกประชุมประชาคม/อบรม/
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา
และความต้องการของประชาชน 
เพือ่รวบรวมในการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ
รวมถึงกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
ทัง้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายและการประสานแผน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัดเชียงราย

 - ออกประชาคม/
ประชุม/อบรม 18 
อ าเภอ
 - ประชาคมระดับ
จังหวัด 1 คร้ัง

800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้ออก
ประชาคม

อบจ.เชียงรายมีข้อมูลพืน้ฐาน
และข้อมูลรอบด้านในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
และใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนงาน โครงการ
 กิจกรรม เพือ่ให้บริการแก่
ประชาชนและพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองแผนฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

120,000
(120,000)

1,000,000

ผู้น าองค์กรภาคประชาชนให้มี
ศักยภาพในการจัดท าแผนชุมชน
มีความสามารถในการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกีย่วกับแผนชุมชน
สนับสนุกระบวนการพัฒนา 
ท้องถิน่และท างานเป็นเครือข่าย
ภาคีการพัฒนาอืน่ ๆ

กองแผนฯ

1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้เกีย่ว 
กับการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 
และได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
ร่วมกับหน่วยงาน
อืน่ ๆ

คณะกรรมการหมูบ่้าน 
ชุมชนและอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องในเขต
อ าเภอเป้าหมาย 
จ านวน 300 คน

120,000 120,000 120,000

สามารถจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีปีให้ตรงกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนและเกิดความคุ้มค่า

กองแผนฯ

3

4 เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

 เพือ่อบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปีและ
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดท าแผน

คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ คณะกรรมการ
สนับสนนุนแผนพัฒนา
ท้องถิน่และเจ้าหน้าที่
ทีเ่กีย่วข้อง และ
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ทุกคน

1,000,000

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิม่ศักยภาพการจัดท า
แผนชุมชน

เพือ่อบรมคณะกรรมการหมูบ่้าน 
ชุมชน ประชาคม กลุ่มพัฒนาสตรี 
กลุ่มอาชีพและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ให้มีศักยภาพในการจัดท า
แผนชุมชนและสามารถถ่ายทอด
ความรู้สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้องถิน่และการท างานเป็นเครือข่าย
การพัฒนา

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ในการจัดท าแผน
และสามารถถ่ายทอด
บทเรียนในการ
สนับสนุน
กระบวนการจัดท า
แผนชุมชน



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

100,000

(100,000)

5 ศูนย์เครือข่ายเพือ่การ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่

 - เพือ่แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ 
(Clinic center) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
 - จัดท าการประชุมคณะกรรมการ 
จัดเวทีสาธารณะเพือ่ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ 
การออกรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
นอกสถานที ่และกิจกกรรมอืน่ ๆ

ศูนย์เครือข่าย ฯ เป็นศูนย์กลาง
ในการประสานระหว่าง
ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ท้องถิน่ในเขตจังหวัดเชียงราย
ประชาชน และภาคเอกชน
เพือ่พัฒนาท้องถิน่ในเขต
จังหวัดเชียงราย

กองแผนฯจ านวนเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ทีไ่ด้รับการแก้ไข

จ านวน 1 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

100,000

(50,000)

กองแผนฯ6 ตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
อบจ.เชียงราย

เพือ่น าข้อมูลจากการออกติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ส่ีปี ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
เปล่ียนแปลงทบทวนยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน 
โครงการและจัดล าดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนทีจ่ะ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในปีต่อไป

ด าเนินการออกตรวจ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.
เชียงราย จ านวน 
18 อ าเภอ ระหว่าง
ด าเนินการและหลัง
ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

100,000 100,000 100,000 - จ านวนโครงการ
ทีไ่ด้รับการตรวจ
ติดตามและประเมิน
ผลระหว่างด าเนิน
การไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ   
- จ านวนโครงการ
ทีไ่ด้รับการติดตาม
และประเมินผลหลัง
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่า
40 โครงการ  
- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ
อบจ.เชียงราย

น าข้อมูลทีไ่ด้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย มาใช้
แก้ไขปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทาง 
การพัฒนาแผนงาน โครงการ
และจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนทีจ่ะ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงราย คร้ังต่อไป



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

2,000,000
(2,000,000)

250,000

(250,000)

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับ
ใช้ในการท างานให้
มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

บุคลากรสามารถตระหนักถึง
บทบาทของการปฏิบัติงานยุค
ใหม่ในการเป็นผู้ให้บริการแก่
ประชาชน มีจิตส านึกในการ
ให้บริการและท างานโดยมุง่
ประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ

กองการ
เจ้าหน้าที่

8 อบรมหลักสูตร 
"พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ"

เพือ่อบรมบุคลากรของ อบจ.
เชียงราย ให้เข้าใจในเร่ืองการ
ปฏิบัติงานยุคใหม่ในการเป็นผู้
ให้บริการแก่ประชาชน และเพือ่
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
มาตรฐานในการให้บริการภาครัฐ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน สร้าง
จิตส านึกในการให้บริการและท างาน
โดยมุง่ประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ

ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
ของ อบจ.เชียงราย 
จ านวน 200 คน

250,000

กองการ
เจ้าหน้าที่

7 ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา

เพือ่ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการท างาน 
เน้นสร้างกระบวนการคิดและ
พัฒนาตนเองให้เกิดขึน้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากทีสุ่ด

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงาน
เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ต่อปีงบประมาณ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดในการท างาน
สามารถพัฒนา
ตนเองและน ามา
ถ่ายทอดบทเรียน
และปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้

บุคลากร อบจ.เชียงราย 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากขึน้ น าความรู้
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพือ่พัฒนาท้องถิน่ให้ดีย่ิงขึน้
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

100,000
(100,000)

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถป้องกัน
และเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติ
ตนเมือ่เกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ

ผู้บริหาร ส.อบจ. ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ของ อบจ.เชียงราย และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
อบจ.เชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ และมีความพร้อม
รับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ได้
รวมทัง้สามารถปรับปรุงกลไก 
และองค์ประกอบให้สามารถ
บริหารจัดการสาธารณภัยได้

กองการ
เจ้าหน้าที่

10 อบรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 
(Quality of work life)

เพือ่ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนภัย
พิบัติต่างๆ ให้กับผู้บริหาร ส.อบจ. 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ในการเพิม่ทักษะ 
ปรับปรุงกลไก และองค์ประกอบ
ให้สามารถจัดการสาธารณภัย
ได้และเป็นการเตรียมความพร้อม

ผู้บริหาร ส.อบจ. 
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ของ 
อบจ.เชียงราย และ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ อบจ.เชียงราย
จ านวน 300 คน

100,000

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถน าความรู้
ทีไ่ด้ไปปรับใช้
ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
น าหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถเป็น
ผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

กองการ
เจ้าหน้าที่

9 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพือ่อบรมข้าราชการทุกระดับ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ในการน าหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน
ให้เป็นข้าราชการยุคใหม่ทีม่ี
คุณธรรม จริยธรรม

ผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของ อบจ.
เชียงราย 
จ านวน 300 คน

100,000



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

800,000
(800,000)

800,000 800,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิน่

บุคลากร อบจ.เชียงราย และผู้ที่
เกีย่วข้องมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ด้านการพัฒนา
เมืองและท้องถิน่ ด้านการ
ท่องเทีย่ว ด้านการจัดการกีฬา
ศิลปวัฒนธรรม การวางผังเมือง 
และส่ิงแวดล้อม

กองการ
เจ้าหน้าที่

11 ฝึกอบรมหลักสูตร 
"การพัฒนาและเพิม่พูน
ประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะ 
อบจ.เชียงราย"

เพือ่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้บริหาร ส.อบจ.เชียงราย
ข้าราชการสายงานบริหารในการ
จัดบริการสาธารณะ เช่น
การบริหาร จัดการด้านการพัฒนา
เมืองและท้องถิน่ ด้านการท่องเทีย่ว
ด้านการจัดการกีฬา ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านศิลปวัฒนธรรม การวางผังเมือง
และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และศึกษา
ดูงานภายในประเทศ

ผู้บริหาร ส.อบจ.
เชียงรายข้าราชการ  
และพนักงานจ้างของ 
อบจ.เชียงราย 
จ านวน 70 คน

800,000
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

800,000
(800,000)

600,000
(600,000)

600,000 600,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้จาก
การอบรมไปปรับใช้
ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึน้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
การพัฒนาให้มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลักสมถรรนะ 
ที ่อบจ.เชียงราย ก าหนด
ตระหนักถึงงานในหน้าทีม่ี
ความรับผิดชอบและมุง่มัน่ใน
การท างาน

กองการ
เจ้าหน้าที่

13 อบรมหลักสูตร 
"เสริมสร้างสมถรรนะ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.เชียงราย"

เพือ่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากร อบจ.เชียงราย เกีย่วกับ
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็น ในการปฏิบัติงาน เพือ่พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน เสริมทักษะ
การปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ประสบผลส าเร็จ
ตามนโยบายของ นายก อบจ.
เชียงราย

ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง อบจ.
เชียงราย
จ านวน 250 คน

600,000

800,000 800,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการ
บริหารงานของ
องค์กรให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

คณะผู้บริหาร ส.อบจ.เชียงราย
ข้าราชการและพนักงานจ้าง 
อบจ.เชียงราย มีความรู้ในการ 
ด าเนินงานในด้านต่างๆ เพิม่ขึน้
สร้างความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน่
 หรือหน่วยงานอืน่กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กองการ
เจ้าหน้าที่

12 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
ส.อบจ.เชียงราย ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ร่วมกัน พร้อมศึกษาดูงานองค์กร
หรือหน่วยงานทีเ่ป็นต้นแบบในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับ
การพัฒนา

ผู้บริหาร ส.อบจ.
เชียงราย ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง อบจ.
เชียงราย
จ านวน 100 คน

800,000



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

1,000,000

รวม 14  โครงการ - - 7,970,000   6,970,000   6,970,000   6,970,000   - - -

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

14 ก่อสร้างอาคารเก็บ
เอกสาร

เพือ่ให้มีสถานทีเ่ก็บเอกสารของ
กองพัสดุและทรัพย์สิน และมี
สถานทีเ่ก็บพัสดุและทรัพย์สิน

อาคารเก็บเอกสาร 
จ านวน 1 หลัง

 -  -  - อาคารเก็บเอกสาร
ของกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
จ านวน 1 หลัง

มีสถานทีเ่ก็บเอกสารเป็นระบบ
ระเบียบ เรียบร้อย ง่ายต่อการ
ค้นหา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100,000
(100,000)

200,000
(100,000)

- - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรม และศึกษา
ดูงาน มีความรู้และ
น ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับชุมชน
ของตนเองเพือ่ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนใน
ชุมชนตามวิถี
ประชาธิปไตย

ผู้น าชุมชน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชนทัว่ไปมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับวิถีการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กองกิจการสภาฯ2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนเรียนรู้
วิถีประชาธิปไตย (พ.ศ.
2561-2564)

เพือ่ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่,สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่,ผู้น าชุมชน,ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรก านัน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจ าต าบล
และประชาชนทัว่ไป ได้รับความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ วิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าทีดี่
มีจิตส านึกทีดี่ต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่,
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่,
ผู้น าชุมชน,ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตร
ก านัน,
ผู้ช่วยผู้หญ่บ้าน,แพทย์
ประจ าต าบลและ
ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 40 คน

-

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทย

ประชาชนในเขตจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทยและ
ความรู้ถึงการเชือ่มโยงกับ
กฎหมายอืน่ๆ

กองกิจการสภาฯ1 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ทีเ่ชือ่มโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ตามวิธีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัด
เชียงรายให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยและ
ความรู้ถึงการเชือ่มโยงกับกฎหมาย
อืน่ๆ

ประชาชนในเขตพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 300 คน

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ



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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

300,000
(100,000)

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจในการ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้ 
ได้เห็นตัวอย่างทีเ่ป็น
รูปธรรม สามารถ
น าไปเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ทีไ่ด้ 
รับให้เกิดประโยชน์ 
ต่อครอบครัวและ 
ชุมชนของตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
 ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายเพือ่การพัฒนา
ชุมชนของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ได้
เห็นตัวอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม
ในการน ามาปรับใช้ใน
การพัฒนา มีวิสัยทัศน์
แนวคิดทีก่ว้างไกลใน
การพัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อ 
เหตุการณ์มีเครือข่ายเพือ่
การพัฒนาชุมชน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางด้านการเมือง

กองกิจการสภาฯ3 สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างเครือข่ายเพือ่การพัฒนา
ชุมชนตามระบอบประชาธิปไตยแก่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่,
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผู้น าชุมชน,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน
,สารวัตรก านัน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,
แพทย์ประจ าต าบลและประชาชน
ทัว่ไปในจังหวัดเชียงราย เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองให้กับประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงออก
ด้านการเมือง

ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่,
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่,
ผู้น าชุมชน,ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตร
ก านัน,
ผู้ช่วยผู้หญ่บ้าน,แพทย์
ประจ าต าบลและ
ประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 50 คน

-
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

1,000,000
(100,000)

450,000

 (400,000)

4 ส่งเสริมมีการส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน่

เพือ่อบรมส่งเสริมให้ความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ 
เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็น
ตัวอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมในการน ามา
ปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน เพือ่เป็น
การเพิม่พูนวิสัยทัศน์แนวคิดที่
กว้างไกล
ในการสร้างเครือข่ายชุมชนเพือ่
พัฒนาชุมชนของตนเอง ให้ก้าวหน้า 
ทันต่อเหตุการณ์ เพือ่ให้ประชาชน
เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ 
สร้างความรัก ความสามัคคี การยึดมัน่
ในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่,
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่,
ผู้น าชุมชน,ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตร
ก านัน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,
แพทย์ประจ าต าบล
และประชาชนทัว่ไป 
จ านวน 50 คน

- กองกิจการสภาฯ- - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่
ของตนเอง และได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้ 
ได้เห็นตัวอย่างทีเ่ป็น
รูปธรรม สามารถ
น าไปเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้
ทีไ่ด้รับให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและ
ชุมชนของตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
 ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมเพือ่พัฒนาท้องถิน่ตาม
ระบอบประชาธิปไตยได้
เห็นตัวอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม
ในการ
น ามาปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชน เพือ่เป็นการเพิม่พูน
วิสัยทัศน์แนวคิดทีก่ว้างไกล
ในการสร้างเครือข่ายชุมชน
เพือ่พัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้ก้าวหน้า ทันต่อ
เหตุการณ์

5 18 อ าเภอ 18 นวัตกรรม
สรรค์สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างย่ังยืน

เพือ่ขยายศักยาภาพและมุง่ต่อผลสม
ฤทธ์ิ และประสิทธ์ภาพของการใช้
ทรัพยากรในชุมชนสู่สุดยอด 
นวัตกรรมชุมชน หนึง่อ าเภอ หนึง่
นวัตกรรม สร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง

จังหวัดเชียงรายมี
ตัวอย่างนวัตกรรม
สรรค์สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
อย่างย่ังยืนเพิม่ขึน้ 
จ านวน 10 นวัตกรรม

450,000 450,000 450,000  จ านวนชุมชนเพือ่
จะพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการสรรค์
สร้างชุมชน เข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน 18 แห่ง

ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ
และมุง่ต่อผลสมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรในชุมชนสู่
สุดยอดนวัตกรรมชุมชน 
หนึง่อ าเภอ หนึง่นวัตกรรม
สร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง

กองส่งเสริม
คุณภาพชวิต



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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

140,000

 (140,000)

รวม 6  โครงการ - - 2,190,000 690,000 690,000 690,000 - - -

6 การจัดงานนวัตกรรมสรรค์
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างย่ังยืนจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จัดงานนวัตกรรมสรรค์สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เช่นการคัดเลือก
นวัตกรรมสร้างสรรค์ การติดตาม
ประเมินผล การมอบโล่รางวัลดีเด่น 
และมอบเงินรางวัลนวัตกรรมดีเด่น
ด้านต่างๆ 3 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสวัสดิการสังคม และด้าน
สุขอนามัยชุมชน

ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน 140,000 140,000 140,000 จ านวนสุดยอด
นวัตกรรมสร้างสรรค์
ความเข็มแข็งของ
ชุมชนอย่างย่ังยืน 
ดีเด่น ทัง้ 3 ด้าน

ได้สุดยอดนวัตกรรมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างย่ังยืน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสวัสดิการ สังคม 
และด้านสุขอนามัยชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภาพชวิต
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500,000 - - -

2,500,000 - - -

500,000 - - - กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

3 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและ
ตาข่ายรอบสนามฟุตบอล 
3 ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและตาข่าย
รอบสนามฟุตบอล 3 ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) ในการรองรับการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

จ านวน 1 แห่ง จ านวนร้ัวและตา
ข่ายรอบสนาม
ฟุตบอลทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

จ านวนกระถามคบ
เพลิงสนามฟุตบอลที่
ได้รับการปรับปรุง

มีกระถามคบเพลิงสนาม
ฟุตบอล 1 ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอล 1 ภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล 1
 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) 
ในการรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

จ านวน 1 แห่ง

1 ปรับปรุงซ่อมแซมกระถาง
คบเพลิงสนามฟุตบอล 1 
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมกระถางคบ
เพลิงสนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) ในการรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

จ านวน 1 แห่ง

จ านวนระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างสนาม
ฟุตบอลทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าและไฟฟ่าส่อง
สว่าง สนามฟุตบอล 1 
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) ได้
มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

มีร้ัวและตาข่ายรอบสนาม
ฟุตบอล 3 ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬา
กลาง) ทีไ่ด้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



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

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000 300,000 300,000 300,000

3,500,000 - - -

5,000,000 กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้าย เส้น
จราจร ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬา
กลาง)

เพือ่ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ระบบจราจร ป้าย เส้น
จราจร ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลาง) ในการรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 - - จ านวนถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ระบบจราจร 
ป้าย เส้นจราจรที่
ดัรับการซ่อมสร้าง

มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ระบบจราจร
ป้าย เส้นจราจร ภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง)

5 ก่อสร้างหลังคาโดม, 
อัฒจรรย์, ตาข่ายโดยรอบ
พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
สนามตะกร้อภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

เพือ่ก่อสร้างหลังคาโดม, อัฒจรรย์, 
ตาข่ายโดยรอบพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
สนามตะกร้อภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง) ในการรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

จ านวน 1 แห่ง จ านวนแผนงาน
การศึกษาของ อบจ.
เชียงราย 
ทีไ่ด้จัดท า

4 จัดท าอัฒจรรย์ทีน่ัง่
โดยรอบสนามเทนนิส
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)

เพือ่จัดท าอัฒจรรย์ทีน่ัง่โดยรอบสนาม
เทนนิสภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลาง) ในการรองรับการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ

จ านวน 1 แห่ง จ านวนอัฒจรรย์ที่
นัง่ทีไ่ด้รับการจัดท า

มีอัฒจรรย์ทีน่ัง่โดยรอบ
สนามเทนนิสภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬา
กลาง) ได้มาตรฐาน

กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

อบจ.เชียงรายมีแผนการ
ศึกษาทีถู่กต้องสอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิน่
อย่างแท้จริง เป็นเคร่ืองมือ
ในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต และมีข้อมูล 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการจัดการศึกษา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตขอโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ก่อสร้างสระว่ายน้ า
มาตรฐาน

เพือ่ก่อสร้างสระว่ายน้ า ขนาด 50 ม.
ทีไ่ด้มาตรฐานตามแบบของกรมพละ
ศึกษา

จ านวน 1 แห่ง - 40,000,000 - - จ านวนสระว่ายน้ าที่
ก่อสร้างได้มาตรฐาน

ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการได้มีการ
ก่อสร้างสระว่ายน้ า ขนาด 
50 ม. ทีไ่ด้มาตรฐานตาม
แบบของกรมพละศึกษา

กองการศึกษาฯ
/กองช่าง

รวม 7  โครงการ - - 12,300,000 45,300,000 300,000 300,000  -  - -



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100,000

(100,000)

100,000

(100,000)

100,000

(100,000)

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.ดอยหลวง

กองแผนและ
งบประมำณ

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - - ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

อบต.ตับเต่ำ

3 จัดงำนประเพณีส่ีเผ่ำอ ำเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงรำย

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และรักษำ
ประเพณีอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

2 จัดงำนดอกเส้ียวบำน ณ ภูชีฟ้้ำ 
ประจ ำปี 2561

กองแผนและ
งบประมำณ

1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเทีย่ว 
"เทศกำลชิมชำ ดอยแม่สลอง"
คร้ังที ่22 ประจ ำปี พ.ศ. 2560

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี -- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

อบต.แม่สลองนอกกองแผนและ
งบประมำณ

ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพือ่เพิม่มูลค่ำกำรท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว

-
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

100,000

(100,000)

280,000

(280,000)

200,000

(200,000)

200,000

(200,000)

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.แม่จัน

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.เวียงป่ำเป้ำ

7 จัดงำนของดีอ ำเภอแม่จัน คร้ังที ่3 
ประจ ำปี 2561

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี กองแผนและ
งบประมำณ

 ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

6 จัดงำน 110 ปี ของดีเวียงป่ำเป้ำ 
ประจ ำปี พ.ศ.2560

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - - กองแผนและ
งบประมำณ

5 จัดงำนศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
และของดี อ ำเภอแม่สรวย ประจ ำปี 
2561

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.แม่สรวย

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

4 จัดงำน"วันร ำลึกและสืบสำนต ำนำน
ศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล ประจ ำปี 2561"

เพือ่ให้เด็กและเยำวชนได้มี
แหล่งเรียนรู้ มีเวทีกำรแสดง
ผลงำนทำงด้ำนศิลปะ 
มีโอกำสแข่งขันทักษะในด้ำน
ศิลปะ ในกำรขัดเกลำจิตใจ
ให้ห่ำงไกลยำเสพติด เพือ่ยก
ย่องเชิดชูและร ำลึกถึงครู
จูหลิง ปงกันมูล ครูผู้เสียสละ
และอุทิศชีวิตตนเพือ่กำร
สอนด้ำนศิลปะ

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - - กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.ดอยหลวง

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

เด็กและเยำวชน
ได้แสดงผลงำน
ทำงด้ำนศิลปะและ
ได้เชิดชูเกียรติครู
จูหลิง ปงกันมูล

 ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

-

- - -

- - -

-



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

ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

300,000

(300,000)

200,000

(200,000)

100,000

(100,000)

100,000

(100,000)

100,000

(100,000)

250,000

(250,000)

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.แม่จัน

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.แม่จัน

สภำวัฒนธรรม
อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

สภำวัฒนธรรม
อ.เทิง

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประชำชนมีรำยได้
เพิม่มำกขึน้

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.ป่ำแดด

13 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสำนประเพณี
 สรงน้ ำพระธำตุศักด์ิสิทธ์ิอ ำเภอเทิง 
ประจ ำปี 2561

เพือ่รักษำประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี

สภำวัฒนธรรม
อ.เทิง

12 จัดงำนบุญเดือน 4 ประเพณีบุญผะ
เหวด อ ำเภอเทิง คร้ังที ่9
ประจ ำปี 2561

เพือ่อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี

- -

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

-

11 จัดงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสำน
ประเพณี ย่ีเป็งอ ำเภอเทิง ประจ ำปี 
2560

เพือ่อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

10 จัดงำนข้ำวหอม และของดี อ ำเภอป่ำ
แดด คร้ังที ่8 ประจ ำปี 2560

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

  - ประชำชนมี
รำยได้เพิม่มำกขึน้
 - ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

9 สืบสำนวัฒนธรรม"ป๋ำเวณีย่ีเป็งเมืองแม่
จัน" 

เพือ่อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

8 จัดงำนอนุรักษ์ฟืน้ฟูสืบสำนวัฒนธรรม
ชำติพันธ์ุชนเผ่ำ (ชนเผ่ำเมืองแม่จัน) 
อ.แม่จัน จ.เชียงรำย ประจ ำปี 2561

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และรักษำ
ประเพณีอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

- - -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

200,000

(200,000)

100,000

(100,000)

200,000

(200,000)

200,000

(250,000)

200,000

(250,000)

300,000
(300,000)

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

สภำวัฒนธรรม
อ.เทิง

สภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

ส ำนักงำน
วัฒนธรรม
จ.เชียงรำย

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

  - ประชำชนมี
รำยได้เพิม่มำกขึน้
 

สภำวัฒนธรรม
อ.เวียงแก่น

สภำวัฒนธรรม
อ.เวียงแก่น

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

19 สืบสำนประเพณีนมัสกำรและสรงน้ ำ
พระธำตุดอยตุงประจ ำปี 2561

เพือ่อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

  - ประชำชนมี
รำยได้เพิม่มำกขึน้
 - ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์ต่อไป

18 จัดงำนมหกรรมดนตรีและบทเพลง
ชนเผ่ำ

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

17 ส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
ขันโตก 6 องศำ ณ ลำนผำต้ัง

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

- - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

สภำวัฒนธรรม
อ.เวียงแก่น

15 จัดงำนประเพณี "ไหว้สำพระเจ้ำสองสี "
 อ ำเภอเทิง ประจ ำปี 2560

เพือ่รักษำประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี

16 ประเพณีไหลเรือไฟ อ ำเภอเวียงแก่น ใน
เทศกำลออกพรรษำ ประจ ำปี 2561

เพือ่รักษำประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี

- - -

14 จัดงำนประเพณีสืบชะตำแม่น้ ำอิงและ
แข่งขันเรือพำย" อ ำเภอเทิง คร้ังที ่15 
ชิงถ้วยพระรำชทำน สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปี 2561

เพือ่รักษำประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

- - -



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

ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

200,000
(200,000)

200,000
(200,000)

รวม 21  โครงการ - - 3,730,000 0 0 0 - - -

ทีท่ ำกำรปกครอง
อ.พญำเม็งรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

  - ประชำชนมี
รำยได้เพิม่มำกขึน้
 - ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

เทศบำลต ำบล
แม่สำย

21 จัดงำนประเพณีไหว้สำพญำมังรำย 
ประจ ำปี 2561

เพือ่อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงำม

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
กำรอนุรักษ์สืบไป

20 จัดงำนมหัศจรรย์ 10 ชำติพันธ์ุ แม่สำย
 คร้ังที ่6

เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนใน
พืน้ทีม่ีรำยได้และส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ว

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

200,000
(200,000)

444,000
(500,000)

รวม 2  โครงการ - - 644,000 0 0 0 - - -

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษประจ ำ
จังหวัดเชียงรำย

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพือ่เพิม่มูลค่ำกำรท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว

- จ ำนวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

เด็กพิกำรใน
จังหวัดเชียงรำย
ได้รับกำรส่งเสริม
ทำงด้ำนกำรศึกษำ

กองแผนและ
งบประมำณ

1 ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เด็ก
พิกำรในจังหวัดเชียงรำย ปี 2561

เพือ่ส่งเสริม และให้กำรศึกษำ
แก่เด็กพิกำรในจังหวัด
เชียงรำย

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - -

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 2.1 กำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที ่3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรสุข

ที่

2 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสำมัคคี
วิทยำคมเป็นห้องสมุด DIGITAL 
SAMAKKHIWITTHAYAKHOM เฟส 3

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้
ทีไ่ด้มำตรฐำน

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - โรงเรียนสำมัคคี
วิทยำคม

- - จ ำนวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

มีแหล่งเรียนรู้
ทีไ่ด้มำตรฐำน

กองแผนและ
งบประมำณ



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

50,000
(50000)

รวม 1  โครงการ - - 50,000 0 0 0 - - -

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 เทิดพระเกียรติมหกรรมส่งเสริมสุข
ภำวะเด็กและครอบครัว เนือ่งใน
วโรกำส วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ 
สยำมมงกุฎรำชกุมำร

เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด
 ได้รับควำมรู้และทักษะกำร
ดูแลเด็กให้มีพัฒนำกำรรอบ
ด้ำน

จ ำนวน 1 คร้ัง / ปี - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ผู้ปกครองเด็กแรก
เกิด ได้รับควำมรู้
และทักษะกำรดูแล
เด็กให้มีพัฒนำกำร
รอบด้ำน

กองแผนและ
งบประมำณ

-

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

โรงพยำบำล
สมเด็จพระ
ยุพรำชเชียงของ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที ่3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิต เพือ่ให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข

แผนงาน 2.2 สำธำรณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 500,000

(500000)

70,000

(70000)

70,000

(70000)

70,000

(70000)

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่จัน

4 จัดกิจกรรมวันสตรีสำกล 
ประจ ำปี พ.ศ.2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - -

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
จังหวัดเชียงรำยประจ ำปี 2561

เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

-

กองแผนและ
งบประมำณ

จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

2 จัดกิจกรรมวันสตรีสำกล 
ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - -

3

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรมเนือ่งในวันแม่แห่งชำติ 
ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 กำรรักษำควำมมัน่คงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

- - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ปัญหำยำเสพติด
ได้รับกำรป้องกัน
และแก้ไข

สนง.สำธำรสุข
จังหวัดเชียงรำย

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เมืองเชียงรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เมืองเชียงรำย



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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

70,000

(70000)

30,000

(30000)

30,000

(30000)

30,000

(30000)

30,000

(30000)

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

9 เทิดพระเกียรติมหำรำชินี เนือ่งใน
วันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.ดอยหลวง

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่ลำว

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

8 จัดกิจกรรมวันสตรีสำกล 
ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.ดอยหลวง

7 อบรมอำชีพเหรียญโปรยทำนแก่
สตรีสูงวัย เนือ่งในวันแม่แห่งชำติ 
ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่จัน

6 อบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับภัยจำก 
Internet เนือ่งในวันสตรีสำกล 
ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่ลำว

5 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

30,000
(30000)

30,000

(30000)

30,000

(30000)

30,000

(30000)

30,000

(30000)

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.ป่ำแดด

14 พัฒนำสตรีและเสริมสร้ำงสัมมำชีพ
ของสตรีและครอบครัว

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.ขุนตำล

13 อบรมร ำลึกพระคุณแม่ของแผ่นดิน 
เนือ่งในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 
2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.ขุนตำล

12 สตรีไทยใส่ใจสุขภำพ เนือ่งในวัน
สตรีสำกล ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เวียงชัย

11 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต เนือ่งในวัน
แม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - -

10 อบรมสตรีกับวิถีชีวิตตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เวียงชัย



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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

30,000

(30000)

70,000

(70000)

70,000

(70000)

70,000

(70000)

70,000

(70000)

กองแผนและ
งบประมำณ

19 นำนำอำชีพ เทิดพระเกียรติ 12 
สิงหำมหำรำชินี

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี -

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เทิง

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เทิง

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.พำน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.ป่ำแดด

- - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.พำน

18 พัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรีเนือ่งใน
วันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

17 จัดกิจกรรมเนือ่งในวันแม่แห่งชำติ 
อบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับเร่ืองกำร
เข้ำสู่วัยทองและผู้สูงอำยุ

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

16 จัดกิจกรรมเนือ่งในวันสตรีสำกล
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี
ใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

15 ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติพระบรม
รำชินีนำรถ

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

50,000

(50000)

50,000

(50000)

50,000

(50000)

50,000

(50000)

30,000

(30000)

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เชียงของ

- จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

กองแผนและ
งบประมำณ

20 ส่งเสริมสตรีไทยใส่ใจสุขภำพเนือ่ง
ในวันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เวียงแก่น

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่สำย

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่สำย

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เชียงของ

24 งำนวันสตรีสำกล อ ำเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

23 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

22 จัดกิจกรรมวันสตรีสำกล 
ประจ ำปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

21 เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดินเนือ่ง
ในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่



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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

30,000

(30000)

50,000

(50000)

50,000

(50000)

60,000

(60000)

60,000

(60000)

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เวียงป่ำเป้ำ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เวียงป่ำเป้ำ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่สรวย

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.แม่สรวย

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เวียงแก่น

29 อบรมให้ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับ
กฎหมำยใกล้ตัวกลุ่มพัฒนำสตรี
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ เนือ่งในวันแม่
แห่งชำติ

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

28 อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเร่ือง
ขำยตรงและแชร์ลูกโซ่ขององค์กร
พัฒนำสตรีอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
เนือ่งในวันสตรีสำกล

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

27 อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม อ ำเภอแม่สรวย

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

26 อบรมเสริมสร้ำง ควำมรู้กฎหมำย
เบือ้งต้น อ ำเภอแม่สรวย

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่

25 วันแม่แห่งชำติ อ ำเภอเวียงแก่น
ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

50,000

(50000)

50,000

(50000)

รวม 31  โครงการ - - 1,940,000 0 0 0 - - -

กองแผนและ
งบประมำณ

กองแผนและ
งบประมำณ

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เชียงแสน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรี 
อ.เชียงแสน

31 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
ประจ ำปี 2561

เพือ่แสดงควำมจงรักภักดี 
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และร ำลึกถึงพระคุณแม่

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีได้
แสดงควำม
จงรักภักดีและ
ร ำลึกถึงพระคุณแม่

30 อบรมส่งเสริมสถำนภำพสตรีด้ำน
กฎหมำยและยุติกำรกระท ำรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี

เพือ่เพิม่ศักยภำพของของ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรี

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ ำนวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมกำร
พัฒนำสตรีมี
ศักยภำพในกำร
พัฒนำท้องถิน่



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  

ประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

 



แบบ ผ.04

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง

ม.8 ต.แม่ยาว - ม.6 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,375 ม.
หนา 0.15 ม.

4,500,000  -  -  - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.แม่ยาว
ทต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย

อบจ.เชียงราย

2 ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด
แอสฟัลติกคตอนกรีต เช่ีอมระหว่าง 
ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม - ม.3 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,200 ม.
หนา 0.15 ม.

3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนถนน
ลาดยาง
ที่ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย

อบจ.เชียงราย

3 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
บ้านปางมุ้ง ม.6 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงราย - บ้านป่าซาง
ม.1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,820 ม.
หนา 0.15 ม.

8,500,000  -  -  - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงราย

อบจ.เชียงราย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

4 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
สายทางบ้านประตูล้อ ม.21 
ต.ป่าอ้อดอนชัย - บ้านหนองเขียว 
ม.12 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย

อบจ.เชียงราย

5 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
ถนนสายหนองด่าน -
คลองชลประทาน - เทศบาลนคร 
ม.1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.รอบเวียง อบจ.เชียงราย

อ าเภอเทิง
6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
บ้านปล้องส้าน ม.8 ต.ปล้อง - 
บ้านหนองแรดเหนือ ม.2 
ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 300 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ปล้อง
อบต.หนองแรด

อบจ.เชียงราย

7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว่าง 
บ้านแม่ลอยใหม่ ม.7 ต.ศรีดอนไชย -
บ้านจ าไคร้ ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,250 ม.
ปี 2561 = 1,000 ม.
ปี 2562 = 250 ม.

3,000,000 750,000  -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.แม่ลอย
อบต.ศรีดอนไชย

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
เช่ือมระหว่างบ้านเอียน ม.14 
ต.หงาว - บ้านไคร้เดชบุญเรือง 
ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 7,000 ม.

2,500,000 2,500,000 8,000,000 8,000,000 จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.แม่ลอย
อบต.ศรีดอนไชย

อบจ.เชียงราย

9 ซ่อมสร้างผิวทางเอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เช่ือมระหว่างบ้านสักเหนือ
ม.11 ต.ง้ิว - บ้านไม้ยาเก่า ม.2 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 3.820 กม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 จ านวนถนน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ง้ิว
ทต.ไม้ยา

อบจ.เชียงราย

10 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
เช่ือมระหว่าง เส้นท่าไม้ยา, 
เส้นห้วยหินฮ้าย ม.4 ต.ปล้อง - 
ต.เชียงเค่ียน และต.ง้ิว อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม. 
ยาว 650 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.บ้านปล้อง
ทต.เชียงเค่ียน
ทต.ง้ิว

อบจ.เชียงราย

อ าเภอพาน
11 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 

บ้านสันปู่ย่า ม.11 ต.ม่วงค า - 
บ้านสันต้นแหน ม.7 ต.แม่เย็น 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,050 ม.
หนา 0.15 ม.
ปี 2561 = 1,350 ม.
ปี 2562 = 500 ม.
ปี 2563 = 500 ม.
ปี 2564 = 700 ม.

4,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ม่วงค า
อบต.แม่เย็น

อบจ.เชียงราย

 4-20       
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

12 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการเสริม
หินคลุก เช่ือมระหว่างบ้านนิคม
แม่ลาว ม.1 ต.ธารทอง อ.พาน - 
บ้านสบห้วย ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กว้าง 6 ม.
ยาว 10,800 ม. 
หนา 0.10 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลูกรังที่ได้ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ธารทอง
อบต.จอมหมอกแก้ว

อบจ.เชียงราย

13 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมร้ือผิว
จราจรถนน คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 350 ม. เช่ือมระหว่าง ม.7 
ต.ทานตะวัน -  ม.9 ต.แม่เย็น 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กว้าง 6 ม.
ยาว 350 ม. 
หนา 0.20 ม.

1,200,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ทานตะวัน
อบต.แม่เย็น

อบจ.เชียงราย

14 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง
ชลประทาน 4L - RMC 
เช่ือมระหว่าง ต.สันติสุข - 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 4.+815 - กม.ที่ 
7.+380 
ช่วงที่ 2 กม.ที่9+731 ถึง 9+972 
และช่วงที่ 3 กม.ที่ 10+187 ถึง 
กม.ที่ 11+770 (อบต.สันติสุข)

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กว้าง 6 ม.
ยาว 4,389 ม.
หนา 0.15 ม.

13,200,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบจ.ชร.
หน่วยงานอื่น

อบจ.เชียงราย

15 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 
บ้านหัวฝาย ม.9 ต.สันกลาง - 
บ้านแม่คาววัง ม.2 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,370 ม.
หนา 0.15 ม.

4,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบจ.ชร.
หน่วยงานอื่น

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอแม่จัน
16 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 

ม.6 บ.แหลว ต.สันทราย -  ม.9 
บ.หนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อสร้างถนนให้มีความ
มั่นคงถาวร เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่
มีผู้ใช้ยานพาหนะสัญจร
เป็นจ านวนมาก

 กว้าง 6 ม.
ยาว 1,200 ม.
หนา 0.15 ม.

4,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.สันทราย
อบต.แม่จัน

อบจ.เชียงราย

17 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
บ.หนองแหย่ง ม.7 ต.แม่ค า 
อ.แม่จัน - บ.ปางพระราช ม.15 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ที่มีความคงทนถาวร 
และมีความสะดวกปลดภัย

 กว้าง 6 ม. 
ยาว 655 ม.
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 
3,930 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.สายน้ าค า
อบต.แม่ฟ้าหลวง

อบจ.เชียงราย

18 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 
ม.5 บ.ดงมะตืน ต.แม่ไร่ -  ม.5 
บ.ป่าซางน้อย ต.แม่ค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชน
ใช้เส้นทางคมนาคม
ไปมาโดยสะดวกรวดเร็ว

 กว้าง 6 ม.
ยาว 2000 ม.
หนา 0.15 ม.
ปี 2561 = 1,000 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.

3,000,000 3,000,000  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.แม่ไร่
ทต.สายน้ าค า

อบจ.เชียงราย

19 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
เช่ือมระหว่าง บ.เวียงสา ต.ศรีค้ า -
บ.หนองแหย่ง ต.แม่ค า อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเป็นไป
โดยสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภ้ย

 กว้าง 6 ม.
ยาว 1500 ม.

3,300,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ศรีค้ า
ทต.น้ าค า

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอเชียงของ
20 ก่อสร้างสะพาน คสล. เช่ือมระหว่าง 

บ้านดอนที่ ม.3, บ้านหาดบ้าย ม.1,
บ้านหาดทรายทอง ม.8 ต.ริมโขง 
อ.เชียงของ - บ้านสันต้นเปา 
ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.
(แบบไม่มีทางเท้า)

2,000,000  -  -  - จ านวนสะพาน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ริมโขง อบจ.เชียงราย

21 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
ม.14 ต.ศรีดอนชัย - ม.10 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 330 ม. 1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.คร่ึง อบจ.เชียงราย

22 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
ม.4 ต.คร่ึง - ม.7 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 635 ม. 2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.คร่ึง อบจ.เชียงราย

23 ปรับปรุงถนนการเกษตร 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.เวียง - ม.7 
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. 
ยาว 4,000 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ที่ได้ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.เวียง อบจ.เชียงราย

อ าเภอเวียงป่าเป้า
24 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 

พร้อมขยายไหล่ถนน เช่ือมระหว่าง 
ม.11 - ม.4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 12.50 ม.
ยาว 492 ม.

7,761,300  -  -  - จ านวนร่อง
ระบายน้ า
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.เวียงป่าเป้า อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

25 เสริมผิวถนน Asphaltic Concrete 
เช่ือมระหว่าง ม.5,15 ต.แม่เจดีย์ - 
ม.7 เขต ทต.เวียงกาหลง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.04 ม.

2,500,000  -  -  - จ านวนถนน
ที่ได้รับการเสริมผิว

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.แม่เจดีย์ อบจ.เชียงราย

26 ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองหลวง 
เช่ือมระหว่าง ม.1 - ม.2 ต.แม่เจดีย์
ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 8 ม.
สูง 2 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนสะพาน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.แม่เจดีย์ใหม่ อบจ.เชียงราย

27 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมร่อง
ระบายน้ า ม.11 อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมห้ได้มาตรฐาน

กว้าง 14.50 ม.
ยาว242 ม.

4,180,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.เวียงป่าเป้า อบจ.เชียงราย

อ าเภอเชียงแสน
28 ก่อสร้างรางระบายน้ า เช่ือมระหว่าง

ม.3,4,11 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - 
ม.2,7,8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้างข้างละ 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม.
ยาว 740 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนรางระบาย
น้ าที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ศรีดอนมูล
อบต.บ้านด้าย

อบจ.เชียงราย

29 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
ม.6 ต.แม่เงิน - ม.9 ต.บ้านแซว 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 330 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.แม่เงิน
ทต.บ้านแซว

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

30 ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน - ม.3 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,636 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้
ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ป่าสัก
ทต.จันจว้า

อบจ.เชียงราย

31 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
ม.2 ต.บ้านแซว - ม.6 ต.แม่เงิน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 300 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.บ้านแซว
ทต.แม่เงิน

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่สาย
32 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

เช่ือมระหว่างบ้านสันต้นปุย ม.5 
เขต อบต.ห้วยไคร้-บ้านห้วยไคร้เหนือ
ม.11 เขต ทต.ห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเป็นไปโดย
สะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัย

กว้าง 6 ม. 
ยาว 650 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนที่ได้
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ห้วยไคร้
ทต.ห้วยไคร้
อบจ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย

33 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกเลียบคลองชลประทาน 
1L - RMC1 เช่ือมระหว่าง 
บ้านสันทราย ม.9 - บ้านสันมะนะ 
ม.5 ต.แม่สาย-บ้านเหมืองแดงน้อยม.
8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเป็นไปโดย
สะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 400 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.แม่สายมิตรภาพ
อบต.เกาะช้าง
อบจ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

34 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
เลียบคลองชลประทาน 2L - RMC1 
เช่ือมระหว่าง ต.แม่สาย - 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเป็นไปโดย
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
ปี 2561 = 1,000 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.

3,000,000 3,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.แม่สายมิตรภาพ
อบต.ศรีเมืองชุม
อบจ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย

35 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง 
ศูนย์ก าจัดขยะและพื้นที่ทรงงาน
อันเนื่องจากพระราชด าริ - 
บ้านรักษ์ดอยตุง (บ้านเก้าหลัง) ม.11
 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเป็นไปโดย
สะดวก รวดเร็ว
 และปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
ปี 2561 = 1,000 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.

3,000,000 3,000,000  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.ห้วยไคร้
อบจ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่สรวย
36 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา

เคพซีล เช่ือมระหว่าง ม.9 
บ้านปางอ้อย ต.แม่พริก - ม.10 
บ้านห้วยม่วง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจร
ไปมาระหว่างต าบล

กว้าง 6 ม. 
ยาว 720 ม.

2,000,000 - - - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.แม่พริก    
ทต.เวียงสรวย

อบจ.เชียงราย

37 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต เช่ือมระหว่าง
บ้านสันก้างปลา ม.7 ต.เจดีย์หลวง -
ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพื่อให้การคมนาคมของ
ราษฎรสัญจรไป - มา 
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,400 ม.
ปี 2561 = 400 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.

1,000,000 1,500,000 - - จ านวนถนน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.เจดีย์หลวง
อบต.ศรีถ้อย

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

38 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต ม.14 บ้านใหม่เจริญ 
ต.ป่าแดด เช่ือมระหว่าง ม.2 
บ้านป่าหวาย ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้การคมนาคมของ
ราษฎรสัญจรไป - มา 
สะดวกและปลอดภัย

จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 กว้าง 6 ม.
ยาว 350 ม. 
จุดที่ 2 กว้าง 6 ม. 
ยาว 490 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,040 ตรม.

2,000,000 - - - จ านวนถนน
ที่ได้ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ป่าแดด    
อบต.ศรีถ้อย

อบจ.เชียงราย

39 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพนาเสรี 
(หย่อมบ้านแม่จันใต้) ม.25 
ต.ท่าก๊อ เช่ือม ต.ป่าไหน อ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่  

เพื่อให้การคมนาคมของ
ราษฎรสัญจรไป - มา 
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 30,000 ม. 
หนา 0.15 ม.
ปี 2561 = 700 ม.
ปี 2562 = 6,300 ม.
ปี 2563 = 10,000 ม.
ปี 2564 = 13,000 ม.

2,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ท่าก๊อ อบจ.เชียงราย

อ าเภอป่าแดด
40 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para

Cape Sealเพื่อการเกษตร 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าแงะ
 - ม.5 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,300 ม.
หนา 0.05 ม.
ปี 2561 = 750 ม.
ปี 2562 =750 ม.
ปี 2563 = 750 ม.
ปี 2564 = 1,050 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.ป่าแงะ
ทต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอเวียงชัย
41 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง

บ้านหนองหลวง ซอย4 ม.16 
ต.เวียงชัย - บ้านสมานมิตร 
ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 4,800 ม.
หนา 0.15 ม.
ปี 2561 = 700 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.
ปี 2563 = 1,400 ม.
ปี 2564 = 1,700 ม.

2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.สิริเวียงชัย
ทต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย

อบจ.เชียงราย

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง 
บ้านสันม่วงค า ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย - 
บ้านหนองบัว ม. 8 ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
หนา 0.05 ม.
ปี 2561 = 700 ม.
ปี 2562 = 700 ม.
ปี 2563 =600 ม.

2,000,000 2,000,000 1,800,000  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ผางาม
ทต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย

อบจ.เชียงราย

43 ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง
บ้านป่ายางน้อย ม. 10 ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย - บ้านป่าบง ม. 3 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 740 ม.
หนา 0.20 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.เวียงเหนือ
อบต.รอบวียง
อ.เวียงชัย

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอพญาเม็งราย
44 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจร

พาราเคพซีล เช่ือมระหว่าง 
บ้านเย้าแม่ต  า (มูเซอ) ม.4 
ต.ตาดควัน - บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ 
ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเป็นไป
โดยสะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,000 กม.
ปี 2561 = 750 ม.
ปี 2562 =750 ม.
ปี 2563 = 750 ม.
ปี 2564 = 750 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

อบต.ตาดควัน อบจ.เชียงราย

45 ก่อสร้างสะพาน คสล. ซ.29 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 7 ม. 
ยาว 20 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนสะพานที่ได้
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.พญาเม็งราย อบจ.เชียงราย

46 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายอ่างเก็บน้ าห้วยตาดผาแดง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
บ้านศรีสะอาด ม. 9 ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,300 กม.
ปี 2561 = 750 ม.
ปี 2562 =750 ม.
ปี 2563 = 800 ม.

2,000,000 2,000,000 1,500,000  - จ านวนถนน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.เม็งราย อบจ.เชียงราย

อ าเภอเวียงแก่น
47 ขยายสะพานข้ามแม่น้ างาว เช่ือม

ระหว่าง ม.3 ต.ม่วงยาย - ม.1 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

จากเดิมกว้าง 4 ม.
ยาว 32 ม.
เป็นกว้าง 6 ม.
ยาว 32 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนสะพาน
ที่ได้รับการขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.ม่วงยาย อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอขุนตาล
48 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic

Concrete บ้านพระเนตร ม.14
เช่ือม บ้านต้าหลวง ม.13  อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจารจร กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,700 ม.
ปี 2561 = 700 ม.
ปี 2562 =500 ม.
ปี 2563 = 500 ม.
ปี 2564 = 800 ม.

2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.ต้า
ทต.บ้านต้า

อบจ.เชียงราย

49 ก่อสร้างถนนลาดยาง (เคพซีล) 
เช่ือมระหว่าง ม.14,12 ต.ป่าตาล - 
ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,700 ม.
หนา 0.15 ม.
ปี 2561 = 600 ม.
ปี 2562 =600 ม.
ปี 2563 = 600 ม.
ปี 2564 = 900 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.ป่าตาล
อบต.ต้า

อบจ.เชียงราย

50 ก่อสร้างถนนลาดยาง (เคพซีล)
บ้านยางฮอม ม.8 ต.ยางฮอม
เช่ือมระหว่าง บ้านห้วยห้อม ม.13 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. 
ยาว 875 ม.
หนา 0.50 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.ยางฮอม
ทต.ป่าตาล

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมต่อ 3 ต. บ้านสามัคคีเก่า ม.11 
ต.แม่ฟ้าหลวง - บ้านห้วยมุ
ม.5 ต.แม่สลองใน - บ้านห้วยหม้อ 
ม.14 ต.เทอดไทย

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่
ต.แม่ฟ้าหลวง ต.แม่สลอง
ใน และ ต.เทอดไทย

กว้าง 6 ม. 
ยาว 9,700 ม.
ปี 2561 = 700 ม.
ปี 2562 =1,000 ม.
ปี 2563 = 4,000 ม.
ปี 2564 = 4,000 ม.

2,000,000 3,000,000 12,000,000 12,000,000 จ านวนถนน คสล.
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.แม่ฟ้าหลวง
อบต.แม่สลองใน
อบต.เทอดไทย

อบจ.เชียงราย

52 ก่อสร้างถนน คสล. สายทาง
บ้านอาแหละ ม.2 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง -บ้านห้วยมะหินฝน 
ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม
ของประชาชนในพื้นที่
ต.แม่ฟ้าหลวง ต.แม่สลอง
นอก และต าบลใกล้เคียง

ถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อ คสล.กว้าง 6 ม. 
หนา 0.15 ม.ยาว 
1,800 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
10,800 ตร.ม.

5,500,000 - - - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.แม่ฟ้าหลวง
ต.แม่ฟ้าหลวง 
อบต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน

อบจ.เชียงราย

53 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ าค า 
เช่ือมต่อ 2 ต าบล ระหว่าง
บ้านห้วยหม้อ ม.14 ต.เทอดไทย 
กับบ้านห้วยมุ ม.5 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพื่อเช่ือมต่อการคมนาคม 
ระหว่าง 2 ต าบล และ
หมู่บ้านได้ทั่วถึงกัน

กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. 2,000,000  -  -  - จ านวนสะพาน 
คสล.ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.เทอดไทย
อบต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่ลาว
54 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก

คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
- บ้านเวียงหวาย ม.2 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และมีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

กว้าง 6 ม.
ยาว 670 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.บัวสลี
อบต.แม่กรณ์
อ.แม่ลาว

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง ม.3 
ต.ดงมะดะ - ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรได้อย่างสะดวก
และมีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

กว้าง 6 ม.
ยาว 675 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.ดงมะดะ
อบต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว

อบจ.เชียงราย

อ าเภอเวียงเชียงรุง้
56 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ทุ่งก่อ - ม.11 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจร กว้าง 6 ม.
ยาว 700 ม. หรือ

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ทต.บ้านเหล่า
อบต.ดงมหาวัน

อบจ.เชียงราย

57 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง บ้านตาดควัน 
ม.15 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - 
บ้านแม่ต  าน้ าตก ม. 6 ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ถนนกว้าง 6 ม. 
ยาว 3,500 ม.
ปี 2561 = 1,000 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.
ปี 2563 = 1,000 ม.
ปี 2564 = 500 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 จ านวนถนน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.ป่าซาง
อบต.ทุ่งก่อ

อบจ.เชียงราย

58 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
สาย ชร.ถ 10086 เช่ือมระหว่าง ทต.
บ้านเหล่า - อบต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ถนนกว้าง 6 ม. 
ยาว 3,450 ม.
หนา 0.15 ม.
ปี 2561 = 1,000 ม.
ปี 2562 = 1,000 ม.
ปี 2563 = 1,000 ม.
ปี 2564 = 500 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1,500,000 จ านวนถนน
ที่ได้ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.ดงมหาวัน
ทต.บ้านเหล่า

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงานที่ 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอดอยหลวง
59 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่มแก้ว ม.9 

ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เช่ือมต่อ 
บ้านหมากเอียก ม.8 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรของประชาชน

กว้าง 6 ม. 
ยาว 630 ม.

2,000,000 - - - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.ปงน้อย
อบต.ป่าซาง

อบจ.เชียงราย

60 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่เลียบ
ม.2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง เช่ือมต่อ 
บ้านป่าซาง ม.4 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้สะดวก

กว้าง 6 ม.ยาว 630 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,756 ตรม.

2,000,000  -                           - จ านวนถนน คสล.
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.โชคชัย
อบต.ป่าซาง
อ.ดอยหลวง

อบจ.เชียงราย

61 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.3 บ้านหนองป่าก่อ 
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง - 
บ้านหนองด่าน ม.6 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ
สัญจรไปมาของราษฎร
รวมไปถึงช่วยลดอุบัติเหตุ
บนถนน

กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,500,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต.หนองป่าก่อ
อบต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง

อบจ.เชียงราย

รวม 61  โครงการ - - 163,141,300 63,250,000 76,800,000 83,000,000 - - -



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

อ าเภอเวียงแก่น
1 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อ าเภอเวียงแก่น

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของอ าเภอเวียงแก่น

ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์
จ านวน 1 ป้าย

1,742,000  -  -  - จ านวนป้ายที่ได้
ก่อสร้าง

นักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในอ าเภอ
เวียงแก่น เพิ่มขึ้น

ทต.หล่ายงาว อบจ.เชียงราย

2 ก่อสร้างชานชมวิวห้วยเอียน 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของ ต.หล่ายงาว
อ.เวียงแก่น

ก่อสร้างชานชมวิว 
จ านวน 1 จุด

1,475,000  -  -  - จ านวนชานชมวิวที่
ได้ก่อสร้าง

นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวใน 
ต.หล่ายงาว เพิ่มขึ้น

ทต.หล่ายงาว อบจ.เชียงราย

รวม 2  โครงการ - - 3,217,000 0 0 0 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอแม่จัน
1 เรียงหินป้องกันตล่ิงพัง  

เช่ือมระหว่าง ม.1 บ.แม่ค าสบเปิน 
ต.แม่ค า -  ม.3 บ.แม่ค าหลักเจ็ด 
ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

เพื่อป้องกันคันผนังเลียบ
แม่น้ าค าพังเสียหาย

ยาว 85 ม.  สูง 4 ม. 600,000  -  -  - จ านวนตล่ิงที่ได้รับ
การปรับปรุง

ป้องกันคันพนัง
เลียบแม่น้ าค า
พังเสียหาย

ทต.แม่ค า
อบต.ศรีค้ า

อบจ.เชียงราย

รวม 1  โครงการ - - 600,000 0 0 0 - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  

ประสานแผนท้องถิ่นระดบัจังหวัด 

ที่เกินศักยภาพ 

 



แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มทางเล่ียงเมือง

 ม.9,ม.15 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย - 
ต.นางแล และ ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 8 ม.
ยาว 2,500 ม.
หนา 0.15 ม.

17,412,000  -  -  - จ านวนถนน คสล. 
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

2 ก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยตาดเชือ่ม
ระหว่าง ม.12 ต.ห้วยสัก - ม.17 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 4,500 ม.

14,850,000  -  -  - จ านวนถนน คสล. 
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

3 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า
เชือ่มระหว่าง สามแยกฝ่ังหมิน่
ต.รอบเวียง - หน้าส านักงานขนส่ง
จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,860 ม.

26,600,000  -  -  - จ านวนถนน คสล. 
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับประสานโครงการแผนพัฒนาจังหวดั

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ าเภอเทิง
4 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร

เส้นห้วยหลอด เชือ่มระหว่าง ม.10 
ต.ปล้อง - ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 3,000 ม.
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า
18,000 ตรม.

  - 10,592,000 10,592,000 10,592,000 จ านวนถนน 
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
สัญจร

อบจ.เชียงราย

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง เชือ่มระหว่าง 
สายอ่างเก็บน้ าห้วยง้ิว - ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตราฐาน

กว้าง 6 ม.
ยาว 16 กม.

  -   - 52,840,000 52,840,000 จ านวนถนน
ลาดยางทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยในการ
สัญจร

อบจ.เชียงราย

อ าเภอพาน
6 ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง

ชลประทาน 4L - RMC เชือ่มระหว่าง 
ต.สันติสุข - ต.ดอยงาม อ.พาน 
จ.เชียงราย ช่วงที ่1 กม.ที ่4 .+815 ถึง 
กม.ที ่7 .+ 380 ช่วงที ่2 
กม.ที9่+731 ถึง 9+972 และช่วงที ่3 
กม.ที ่10+187 ถึง 
กม.ที ่11+770 (อบต.สันติสุข)

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

กว้าง 6 ม.
ยาว 4,389 ม.
หนา 0.15 ม.

13,200,000  -  -  - จ านวนถนน 
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

7 ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่มระหว่างเลียบ
คลองชลประทาน 4L -  RMC 
ต.ดอยงาม - ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

กว้าง 6 ม.
ยาว 5000 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 14,594,000  - จ านวนถนน 
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 เสริมผิวทาง คสล. คลองชลประทาน 
4L-RMC เชือ่มระหว่าง ต.สันติสุข - 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 - 13,200,000  -  - จ านวนผิวทางที่
ได้รับการเสริมผิว

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

9 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง
เลียบคลองชลประทาน 4L - RMC 
ต.สันติสุข - ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
ช่วงที ่1 กม.ที ่4 .+815 
ถึง กม.ที ่7.+380
ช่วงที ่2 กม.ที ่9+731 ถึง 9+972
และช่วงที ่3 กม.ที ่10+187 
ถึง กม.ที ่11+770

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 -  - 13,200,000  - จ านวนถนน 
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

10 เสริมผิวทาง คสล. คลองชลประทาน 
4L-RMC เชือ่มระหว่าง ต.สันติสุข - 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 - 13,200,000  -  - จ านวนผิวทางที่
ได้รับการเสริมผิว

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่จัน
11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เชือ่มระหว่าง

 บ.แม่ค าฝ่ังหมิน่ ต.จันจว้า - 
เขต ทต.สายน้ าค า อ.แม่จันจ.เชียงราย

เพือ่อ านวยความสะดวกให้กับ
ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางในการ
ล าเลียงพืชผลทางการเกษตร

 กว้าง 6 ม.
ยาว 7,000 ม.

 - 20,000,000  -  - จ านวนถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

12 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่างเลียบ
คลองชลประทาน 4L -  RMC 
ต.ดอยงาม - ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

กว้าง 6 ม.
ยาว 5000 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 14,594,000  - จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 เสริมผิวทาง คสล. คลองชลประทาน 
4L-RMC เชือ่มระหว่าง ต.สันติสุข - 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 - 13,200,000  -  - จ านวนผิวทาง
คสล. ทีไ่ด้รับการ
เสริม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

14 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง เลียบ
คลองชลประทาน 4L - RMC ต.สันติสุข 
- ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ช่วงที ่1 
กม.ที ่4 .+815 ถึง กม.ที7่ .+380 
ช่วงที ่2 กม.ที9่+731 ถึง 9+972 และ
ช่วงที ่3 กม.ที ่10+187 ถึง 
กม.ที ่11+770

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 -  - 13,200,000  - จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

15 เสริมผิวทาง คสล. คลองชลประทาน 
4L-RMC เชือ่มระหว่าง ต.สันติสุข - 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 - 13,200,000  -  - จ านวนผิวทาง
คสล. ทีไ่ด้รับการ
เสริม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

16 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง เลียบ
คลองชลประทาน 4L - RMC ต.สันติสุข 
- ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ช่วงที ่1 
กม.ที ่4 .+815 ถึง กม.ที7่ .+380 
ช่วงที ่2 กม.ที9่+731 ถึง 9+972 และ
ช่วงที ่3 กม.ที ่10+187 ถึง กม.ที ่
11+770

เพือ่ให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรไปมาสะดวกขึน้

ไม่มีรายละเอียด
โครงการจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้

 -  - 13,200,000  - จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

17 ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ าพร้อมขยาย
ผิวจราจร คสล. ถนนแม่จัน - หนองแว่น
ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมอ านวย
ความสะดวกในการสัญจร

 ความยาวโดย
ประมาณ 1287 ม.

 -  -  - 10,661,900 จ านวนบ่อพักท่อ
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
อ านวยความสะดวก
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

18 ก่อสร้างถนนเลียบเวียงหนองหล่มบ.
ห้วยน้ าราก เชือ่มระหว่ง ต.จันจว้า - 
บ.ป่าถ่อน ต.จันจว้าใต้ - 
ทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการบุกรุก
พืน้ทีส่าธารณประโยชน์

 ไม่มีโครงการจึงไม่
สามารถวิเคราะห์
ปริมาณงานได้

 - 10,000,000  -  - จ านวนถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ป้องกันการบุกรุก
พืน้ทีส่าธารณประโยชน์

อบจ.เชียงราย

19 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง
บ.สันหลวง ม.10 ต.จันจว้า 
 - บ.หลวงกลาง เขต อบต.จอมสวรรค์
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่อ านวยความสะดวก
ให้กับราษฎรทีใ่ช้เส้นทาง

 ไม่มีโครงการจึงไม่
สามารถวิเคราะห์
ปริมาณงานได้

 -  - 20,000,000  - จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

20 ซ่อมแซมผิวทางเคพซิล เชือ่มระหว่าง 
บ.สันโค้ง ม.10 -บ.ป่าเมีย่ง ม.9 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และยกระดับคุณภาพชีวิต

 ระยะทาง 8,500 กม.
ชนิดกว้าง 6 ม.

 -  - 10,690,000  - จ านวนถนนที่
ได้รับการซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่สรวย
21 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางศรีถ้อย - 

พญากองดี ม.11 บ้านใหม่แม่ยางมิน้ - 
ม.9 บ้านอายิโก๊ะ เชือ่มต่อ 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เพือ่ปรับปรุงถนนในเขตชนบท
ให้มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ระหว่างพืน้ที่

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 17,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ชนิดไม่มีไหล่ทาง

-  - 49,000,000  - จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการเดินทาง

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

อ าเภอเวยีงชัย
22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต เชือ่มระหว่าง บ้านสันม่วงค า 
ม.7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย - บ้านสบเปา
ม. 11 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม. 
ยาว 14,600 ม. 
หนา 0.05 ม.

 -  - 48,565,300  - จ านวนถนน
ลาดยางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง บ้านใหม่ศรีวิลัย
 ม. 17 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย - 
วนอุทยานน้ าตกห้วยค่า ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 6 ม. 
ยาว 4,500 ม. 
หนา 0.05 ม.

 -  - 12,384,900  - จ านวนถนน
ลาดยางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

24 ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่าง ม. 8 
ต.เวียงชัย - ม. 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 5 ม.
ยาว 5,345 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  -  - 14,214,000 จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

25 ก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกส์
คอนกรีต เชือ่มระหว่าง ม. 19 ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย - ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความปลอดภัยใน
การสัญจร

กว้าง 4-5 ม.
ยาว 4,000 ม.
หนา 0.05 ม.

 -  -  - 13,219,000 จ านวนถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

อ าเภอพญาเม็งราย
26 ก่อสร้างถนนลาดยางสายอ่างเก็บน้ า 

เชือ่มระหว่าง บ้านห้วยก้าง ม.10 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - บ้านสันม่วงค า
ม.7 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 5,500 ม.
หนา 0.04 ม.

18,310,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงานที ่3.1 อุตสาหกรรมและโยธา

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

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลทีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

27 ก่อสร้างลาดยางเชือ่มระหว่าง ม.8 
ต.แม่เปา - ม.8 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 8 ม.
ยาว 8 กม.
หนา 0.05 ม.

 - 16,000,000 16,000,000 16,000,000 จ านวนถนน
ลาดยางทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป่าสุสานบ้านร่องกอก เชือ่มระหว่าง
ม.3 ต.ไม้ยา - บ้านชวา ม.3 ต.สันทราย
งาม อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 4 ม. 
ยาว 5,400 ม.
หนา 0.15 ม.

10,047,000  -  -  - จ านวนถนน
คสล. ทีไ่ด้รับการ
ก่อสร้าง

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

29 เสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
 สายทาง ชร 2015 บ้านห้วยก้างรัฐ - 
บ้านทรายงาม อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 6 ม.
ยาว 6.125 กม.

14,779,000  -  -  - จ านวนถนน
ทีไ่ด้รับการ
เสริมผิว

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

รวม 29  โครงการ - - 115,198,000 109,392,000 288,860,200 117,526,900 - - -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอพาน
1 ขุดลอกหนองฮ่าง เชือ่มระหว่าง 

ต.ทานตะวัน - ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,582,000 ลบ.ม.

 -  - 54,296,000  - จ านวนหนองที่
ได้รับการขุดลอก

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร

อบจ.เชียงราย

2 ขุดลอกหนองฮ่าง เชือ่มระหว่าง 
ต.ทานตะวัน - ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่กักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,582,000 ลบ.ม.

 -  -  - 54,296,000 จ านวนหนองที่
ได้รับการขุดลอก

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร

อบจ.เชียงราย

3 ขุดลอกล าน้ าแม่ฮ่าง เชือ่มระหว่าง ม.14
ม.10 ม.5 ม.11 ม.13 ต.ดอยงาม - 
ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่เพิม่พืน้ทีรั่บน้ าหลาก/
เกษตรมีน้ าเพียงพอเพือ่
การเกษตร

ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 
22 ม. ท้องล าเหมือง
กว้างเฉล่ีย 3.20 ม. 
ความยาว 12925 ม. 
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 442,850 
ลบ.ม.

 -  - 10,194,000 - จ านวนหนองที่
ได้รับการขุดลอก

ป้องกันน้ าท่วม/น้ า
เพียงพอต่การเกษตร

อบจ.เชียงราย

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับประสานโครงการแผนพัฒนาจังหวดั

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่



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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่

4 ขุดลอกล าน้ าแม่ฮ่าง เชือ่มระหว่าง ม.14
ม.10 ม.5 ม.11 ม.13 ต.ดอยงาม - 
ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่เพิม่พืน้ทีรั่บน้ าหลาก/
เกษตรมีน้ าเพียงพอเพือ่
การเกษตร

ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 
22 ม. ท้องล าเหมือง
กว้างเฉล่ีย 3.20 ม. 
ความยาว 12925 ม. 
หรือปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 442,850 
ลบ.ม.

 -  -  - 10,194,000 จ านวนล าน้ าที่
ได้รับการขุดลอก

ป้องกันน้ าท่วม/น้ า
เพียงพอต่การเกษตร

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่จัน
5 ก่อสร้างคันพนัง/เรียงหิน/เขือ่นป้องกัน

ตล่ิงพัง เชือ่มระหว่าง ม.3,4,7 และ 8 
ต.ศรีค้ า - ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่ก่อสร้างคันพนัง/เรียงหิน/
เขือ่นป้องกันตล่ิงแม่น้ าค า

ระยะทางรวม 1 กม.  - 10,000,000  -  - จ านวนตล่ิงที่
ได้รับการปรับปรุง

มีน้ าเพียงพอต่อ
การเกษตร

อบจ.เชียงราย

6 โครงการก่อสร้างเขือ่นหินป้องกันตล่ิงพัง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการพังทลาย
ของตล่ิงสองฝ่ังล าน้ าจัน

ยาว 4 ม. 
สูง 4 ม.

 -  -  - 10,000,000 จ านวนเขือ่นที่
ได้รับการก่อสร้าง

ป้องกันการพังทลาย
ของตล่ิงสองฝ่ัง
ล าน้ าจัน

อบจ.เชียงราย

7 ก่อสร้างคลองชลประทาน คสล. 
ล าเหมืองป่าซาง - สันโค้ง เร่ิมบริเวณ
ท่อเหล่ียม บ.ป่าซาง ม.3 - บ.สันโค้ง 
ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ให้การระบายน้ าในฤดูฝน
สะดวกและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน การขาดแคลน
น้ า

 กว้าง 5 ม. 
ลึก 2 ม.
ยาว 3000 ม.

 -  -  - 10,000,000 จ านวนคลอง
ชลประทานที่
ได้รับการก่อสร้าง

การระบายน้ าใน
ฤดูฝนสะดวกและ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
 การขาดแคลนน้ า

อบจ.เชียงราย

8 ก่อสร้างถนนเลียบเวียงหนองหล่ม
บ.ห้วยน้ าราก เชือ่มระหว่าง ต.จันจว้า 
บ.ป่าถ่อน ต.จันจว้าใต้ - 
ทต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่ป้องกันการบุกรุก
พืน้ทีส่าธารณประโยชน์

 ไม่มีโครงการจึงไม่
สามารถวิเคราะห์
ปริมาณงานได้

 - 10,000,000  -  - จ านวนถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ป้องกันการบุกรุก
พืน้ที่
สาธารณประโยชน์

อบจ.เชียงราย

รวม 8  โครงการ - - 0 20,000,000 64,490,000 84,490,000 - - -
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บัญชีโครงการพัฒนา 
โครงการพัฒนาทีอ่งค์การบริหารสว่นจังหวัด  

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 



แบบ ผ.06

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

     -

3 การแข่งขันภายใน "ตะกร้อเพือ่
สุขภาพ อบจ.เชียงราย " คร้ังที ่2

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
บุคลากรใน อบจ.เชียงราย

สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง

     -      -     -     - จ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

บุคลากรใน อบจ.
เชียงรายมีความรู้ 
ความเข้าใจในการแข่งขัน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

     -      - จ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

อบจ.เชียงรายมีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาการศึกษา 
ทีมุ่ง่เน้นภาษาและ
วัฒนธรรม เด็ก เยาวชน
และประชาชน

กองการศึกษา4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ

เพือ่สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในและนอกประเทศ
ในการพัฒนาการศึกษาโดย
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกับ
ต่างประเทศ

เครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษา
อปท. ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
หน่วยงานทางวัฒนธรรม 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ ๆ 
จ านวน 1 หน่วยงาน

     -     -

    -     - จ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

บุคลากรใน อบจ.
เชียงรายมีความรู้ 
ความเข้าใจในการแข่งขัน

กองการศึกษา2 การแข่งขันภายใน "อบจ.เชียงราย 
ฟุตซอล" คร้ังที ่2

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
บุคลากรใน อบจ.เชียงราย

สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง

     -

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

1 การแข่งขันกีฬาภายใน "เปตองเพือ่
สุขภาพ อบจ.เชียงรายคัพ" คร้ังทื ่2

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
บุคลากรใน อบจ.เชียงราย

สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง

  --   -   - จ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

บุคลากรใน อบจ.
เชียงรายมีความรู้ 
ความเข้าใจในการแข่งขัน

กองการศึกษา

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการพัฒนาทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 การแข่งขันภายใน "อบจ.เชียงราย 
วอลเลย์บอล คัพ" คร้ังที ่2

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย
บุคลากรใน อบจ.เชียงราย

สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง

     -      -     -     - จ านวนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน

บุคลากรใน อบจ.
เชียงรายมีความรู้ 
ความเข้าใจในการแข่งขัน

กองการศึกษา

รวม 5  โครงการ - - 0 0 0 0 - - -



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

  -

รวม 1  โครงการ - - 0 0 0 0 - - -

1 พัฒนาองค์กรสู่อองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการแลกเปล่ียนรู้ระหว่าง
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประจ าปี 2561-2564

ให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย มีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของกิจกรรมและ
มีส่วนร่วมในการจัดเวที
แลกเปล่ียน ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บุคลากรในสังกัด อบจ.ชร.
 คร้ังละ 50 คน

  -   - บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีการเรียนรู้ใน
รายละเอียดงานด้าน
อืน่ ๆ นอกเหนือจาก
งานทีรั่บผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่  -  ร้อยละของ
บุคลากรทีรั่บการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ท าให้การ
ท างานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

แผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564)
โครงการพัฒนาทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ
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บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

 



แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 
ขนาด 85 แรงม้า  จ านวน 1 คัน

1,100,000 - - - ส านักการช่าง

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ปัม๊ลมขับสายพาน 
ขนาด 10 HP 500L-3PH พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

50,000 - - - ส านักการช่าง

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 15,000 
บาท

30,000 - - - ส านักการช่าง

4 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและตระหนัก
ถึงผลกระทบทีเ่กิดจากการ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองสูบน  า แบบหอยโข่ง 
เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน  าได้ 
1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 
แรงม้า (ม.) จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 15,000 บาท

30,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ.2561 - 2564)

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและตระหนัก
ถึงผลกระทบทีเ่กิดจากการ
เปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อม

วาล์วสวมเร็ว ชุดตุ้ม จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 23,300 บาท

46,600 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี ชนิดขับเคล่ือน
4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) จ านวน 1 คัน

821,000 - - - ส านักการช่าง

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(CAB) จ านวน 1 คัน

688,000 - - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
แบบบรรทุกน  า จุน  าได้ไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร น  าหนักของรถ
รวมน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
12,000 กิโลกรัม เป็นราคา
พร้อมปัม๊และอุปกรณ์
จ านวน 1 คัน

- 2,500,000 - - ส านักการช่าง

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 
(CAB) จ านวน 1 คัน

821,000 - - - ส านักการช่าง

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ ลแคบ
จ านวน 1 คัน

896,000 - - - ส านักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ชุดรถขุดเจาะบ่อน  าบาดาล
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. รถขุดเจาะบ่อน  าบาดาล
2. รถบรรทุกเคร่ืองอัดอากาศ
   และปัม๊สูบน  าโคลน
3. รถยนต์ส ารวจและบรรทุก    
อุปกรณ์ เป็นรถกระบะ  
   บรรทุก ขับเคล่ือน 4 ล้อ      
4x4 มีช่องว่างด้านหลัง  
   คนขับ (Cab) 
4. อุปกรณ์ส่วนควบในการใช้   
งาน ก้านเจาะขนาด 
   เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
   กว่า 4.5 นิ ว ยาวไม่น้อย
   กว่า 5 ม. จ านวนไม่น้อย
   กว่า 60 ก้าน
5. ตู้นอนสนาม
6. เคร่ืองฉีดน  าแรงดันอากาศ

- 34,800,000 - - ส านักการช่าง



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ชุดพัฒนาบ่อบาดาล 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ขนาดก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า พร้อมบรรทุก
เคร่ืองปรับอากาศ 
เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 
ระบายความร้อนด้วยน  า 
มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
150 แรงม้า มีแรงดันไม่น้อยกว่า
10 bar. และสามารถผลิตลมได้
ไม่น้อยกว่า 200 cfm. 
และมีอุปกรณ์ในการพัฒนา
บ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 100 ม.

- 6,500,000 - - ส านักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถลาดยาง จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย รถลาดยาง
ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
มีก าลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั งชุดปรับ
สภาพพื นผิวทางจราจรที่
ประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดเดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม.
ถังบรรจุน  ายางไม่น้อยกว่า 
2,000 ลิตร พร้อมชุดควบคุม
ระบบปฏิบัติการท างาน
แบบอัตโนมัติ ส าหรับเลือกใช้
การฉีดพ่นปะซ่อมหลุม หรือ
การเทพื นปูถนนได้อย่างต่อเนือ่ง
ด้วยระบบการส่ังการท างาน
ภายในตัวรถ มีชุดแปรงกวาด
ไฮโดรลิคเพือ่ท าความสะอาด
ถนนหรือไหล่ทาง จ านวน 1 คัน

- 28,500,000 - - ส านักการช่าง

14 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่จัดซื อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
ประกอบการจัดเก็บรายได้
ของ อบจ.เชียงราย

รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แบบดับเบิ ลแค็บ 
จ านวน 1 คัน

787,000 - - - กองคลัง



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่จัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งให้มี
เพียงพอต่อการใช้งานใน
กิจการของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่
ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะ
เหล็ก (ม.) จ านวน 1 คัน

1,920,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

16 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีเกิดภัยต่างๆ

เรือกูภั้ยท้องแบนพร้อม
เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ 
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
 พร้อมชุดพ่วงลากจูงและ
อุปกรณ์ประจ าเรือ 1 ล า

500,000 - - - กองป้องกันฯ

17 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่จัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล)
ของกองพัสดุและทรัพย์สิน
เพิม่การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและทรัพย์สินและเพิม่
การปฏิบัติงานด้านธุรการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ ลแค็บ จ านวน 1 คัน

787,000 - - - กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

18 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 
แรงม้า เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
จ านวน 4 คัน (ปีละ 1 คัน)

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านักการช่าง

19 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถเกล่ียดิน ขนาด 150 แรงม้า
จ านวน 1 คัน

- 7,500,000 - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน
จ านวน 1 คัน

- 3,000,000 - - ส านักการช่าง

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ตู้เชือ่มไฟฟ้า ระบบ Inverter
ขนาด 20-300 amp 
เชือ่มลวด ขนาด 2.6-4.0 mm 
ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ พร้อม
สายเชือ่ม จ านวน 1 เคร่ือง

8,000 - - - ส านักการช่าง

22 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ถังอัดจาระบี รุ่นใช้ลม 
ขนาด 35 ลิตร อัดจาระบี 0.85 
ลิตร/นาที แรงดันภายใน 06-08
Mpa พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ถัง

20,000 - - - ส านักการช่าง

23 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองทดสอบแรงดึงเหล็ก ขนาด
500 KN จ านวน 1 เคร่ือง

650,000 - - - ส านักการช่าง

24 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่สะดวกในการ
ปฏิบัติงานตัดแต่งกิง่ไม้ยืน
ต้นทีม่ีขนาดใหญ่บริเวณ
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(สนามกีฬากลาง)

เคร่ืองเล่ือยยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า
 11.50 นิ ว จ านวน 1 เคร่ือง

7,500 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

25 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ีแบบรถเข็น
 ขนาดกระแสไฟออก 60 VDC - 
100 A สามารถชาร์ตแบตขนาด 
V-12V-24V-36V -48V-60V ทั ง
แบตเตอร่ีน  าและแบตเตอร่ีแห้ง 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,000 - - - ส านักการช่าง

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ให้มีเคร่ืองเสียงใช้เป็น
เคร่ืองมือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทีจ่ าเป็น

ชุดเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อม
ไมค์ จ านวน 10 ชุด ชุดละ 
10,000 บาท

100,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

27 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ใช้ในการจัดประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ

เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงและ
ไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1.เคร่ืองขยายเสียง 1 เคร่ือง
2.ล าโพงแขวนพนัง 5 นิ ว 
  จ านวน 2 ใบ
3.ล าโพงแขวนพนัง 10 นิ ว 
   จ านวน 2 ใบ
4.ไมค์โครโฟนไร้สาย 
   จ านวน 1 ชุด
5.สายล าโพง จ านวน 30 เมตร

19,000 - - - กองป้องกันฯ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

28 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ส่ือสาร
โต้ตอบในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน

เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ
ระบบ VHF ใช้ก าลังส่งไม่เกิน 5 
วัตต์ จ านวน 15 เคร่ืองๆละ 
4,000 บาท

60,000 - - - กองป้องกันฯ

29 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว TOP 
หนา 25 มม. โครงขาเหล็กพับได้
ผลิตจากแป๊บ 1.2 นิ ว เหล็กหนา
1 มม. ชุบโครเมีย่ม หน้ากว้าง
45 ซม.  ขนาดกว้าง 60 ซม. 
ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน
200 ตัว ๆ ละ 1,150 บาท

230,000 - - - ส านักการช่าง

30 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เต็นท์ผ้าใบสีขาวทรงโค้งหรือ
ทรงจัว่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
8 เมตร สูง 2.50 เมตร จ านวน 
20 หลังๆ ละ 21,000 บาท

420,000 - - - ส านักการช่าง

31 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เก้าอี พลาสติก เกรด A ขนาด 
50x51x81 ซม.น  าหนัก 1.90 กก.
สีขาว จ านวน 1,000 ตัวๆ ละ 
185 บาท

185,000 - - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ส านักงาน



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

32 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ปรับปรุงทดแทนส่ิงที่
ขาดเหลือเพือ่สะดวกต่อ
การท างาน ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อการท างาน

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก
ทรงสูง ขนาด 
91.5x45.7x183 ซม.
จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 4,900 บาท

19,600 - - - ส านักปลัดฯ

33 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้าใช้บริการห้องสมุด
กฎหมายดังกล่าว

ชั นวางโชว์หนังสือแบบทรงเอียง 
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ
2,900 บาท

5,800 - - - ส านักปลัดฯ

34 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้าใช้บริการห้องสมุด
กฎหมายดังกล่าว

โต๊ะเก้าอี ส าหรับนัง่อ่านหนังสือ 
จ านวน 3 ชุดๆ ละ
1,990 บาท 

5,970 - - - ส านักปลัดฯ

35 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้าใช้บริการห้องสมุด
กฎหมายดังกล่าว

ชั นวางหนังสือทรงตั ง
จ านวน2 ตู้ๆละ1,500 บาทรวม
เป็นเงิน 3,000 บาท

3,000 - - - ส านักปลัดฯ

36 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้าใช้บริการห้องสมุด
กฎหมายดังกล่าว และได้รับ
ประโยชน์และความสะดวก
สบายจากเคร่ืองปรับอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู
ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน
(ไม่มีระบบฟอกอากาศ)

30,000 - - - ส านักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

37 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้ามาใช้บริการห้องสมุด

โต๊ะตั งคอมพิวเตอร์
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 899 บาท

1,798 - - - ส านักปลัดฯ

38 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้เกิดความเรียบร้อย
สวยงามในห้องประชุม
สภาฯ มีความเหมาะสมต่อ
การจัดทีน่ัง่ให้แก่หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้บริหาร 
อบจ.เชียงราย

โต๊ะประชุมยาว
จ านวน 1 ตัว

50,000 - - - กองกิจการสภาฯ

39 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้เกิดความเรียบร้อย
สวยงามในห้องประชุม
สภาฯ มีความเหมาะสมต่อ
การจัดทีน่ัง่ให้แก่หัวหน้า
ส่วนราชการและผู้บริหาร 
อบจ.เชียงราย

เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร
จ านวน 1 เคร่ือง

13,000 - - - กองกิจการสภาฯ

40 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองเย็บเอกสารไฟฟ้า
จ านวน 1 เคร่ือง

41,250 - - - กองแผนและ
งบประมาณ

41 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บเอกสาร และ
รายงานทางการเงินเพือ่ให้
เกิดความเรียบร้อยเป็น
ระเบียบและรวดเร็วในการ
ค้นหา

ตู้เหล็ก 2 บาน 
ขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
จ านวน 10 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท

55,000 - - - กองคลัง



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

42 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บเอกสาร และ
รายงานทางการเงินเพือ่ให้
เกิดความเรียบร้อยเป็น
ระเบียบและรวดเร็วในการ
ค้นหา

ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต
ขนาด 149.1x40.8x87.8 cm 
จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 4,600 บาท

23,000 - - - กองคลัง

43 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การจัดเก็บเอกสาร และ
รายงานทางการเงินเพือ่ให้
เกิดความเรียบร้อยเป็น
ระเบียบและรวดเร็วในการ
ค้นหา

ตู้เหล็ก 2 ลิ นชัก ขนาด 
47x62x71.5 cm จ านวน 5 ตู้ๆ 
ละ 3,000 บาท

15,000 - - - กองคลัง

44 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน ม่านตัดอากาศ
และโต๊ะท างาน ให้มี
เพียงพอต่อการใช้งานใน
กิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ม่านตัดอากาศ ขนาด 1.20 เมตร
 จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 16,200 
บาท

129,600 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

45 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน
ม่านตัดอากาศและโต๊ะ
ท างาน ให้มีเพียงพอต่อ
การใช้งานในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

โต๊ะท างานพร้อมลิ นชัก ขนาด 
1.5x0.80x0.75 ม. 
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 
4,500 บาท

22,500 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพือ่เสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน
 - เพือ่เป็นการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และรักษา
สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน ห้องท างานต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้เต็ม
ศักยภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 23,000 บาท

92,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

47 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดเก็บเอกสารให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตู้เหล็ก 2 บาน
จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท

11,000 - - - กองป้องกันฯ

48 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดเก็บเอกสารให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 5 
ตู้ๆละ 7,500 บาท

37,500 - - - กองป้องกันฯ

49 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดเก็บเอกสารให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตู้ล๊อกเกอร์ 3 ประตู จ านวน 6 
ตู้ๆละ 7,500 บาท

45,000 - - - กองป้องกันฯ



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

50 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมลิ นชัก 
จ านวน 6 โต๊ะๆละ 5,500 บาท

33,000 - - - กองป้องกันฯ

51 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

โต๊ะประชุม จ านวน 1 ตัว 13,000 - - - กองป้องกันฯ

52 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

เก้าอี ประชุม จ านวน 20 ตัวๆ ละ
 2,000 บาท

40,000 - - - กองป้องกันฯ

53 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการรับส่งเอกสาร
และประสานงาน

เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 - - - กองป้องกันฯ

54 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการติดต่อและ
ประสานงาน

เคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 4 
เคร่ือง ๆละ 990 บาท

3,960 - - - กองป้องกันฯ

55 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่มีตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 
ให้การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ค้นหา
เอกสารได้รวดเร็ว

 - ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต
ขนาด 149.1x40.8x87.8 ซม. 
จ านวน 7 ตู้ๆ ละ 4,600 บาท

32,200 - - - กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

56 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่มีตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 
ให้การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ค้นหา
เอกสารได้รวดเร็ว

ตู้เหล็กบานกระจก 4 ฟุต
ขนาด 118.7x40.8x87.8 ซม. 
จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 3,850 บาท

3,850 - - - กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

57 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ท าลายเอกสารทีไ่ม่
จ าเป็นก่อนทิ ง เช่น ส าเนา
บัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน เป็นต้น

เคร่ืองท าลายเอกสารแบบ
ท าลายครั งละ 20 แผ่น จ านวน 
1 เคร่ือง

32,000 - - - กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

58 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ล้อวัดระยะทาง ROTO-SURE 
Classique Professional 
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมี
ขนาด 320 มิลลิเมตร วัดระยะ
ได้ถึง 10 กิโลเมตร อ่านค่าได้
ละเอียด 10 เซนติเมตร สามารถ
เซ็ตศูนย์ได้ 2 ต าแหน่ง คือ 
ทีส่่วนบนของด้ามจับ และที่
มิเตอร์(ระบบแสดงระยะ) 
มีระบบเบรคควบคุมทีม่ือจับ 
มีขาตั งยันพื นทีข่ณะหยุดนิง่มี
เข็มส าหรับชี จุด เร่ิมต้นการวัด
พร้อมถุงผ้าสะพายส าหรับเก็บ
และเดินทาง จ านวน 5 อันๆ ละ
 7,000 บาท

35,000 - - - ส านักการช่าง

59 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 
30 เท่า จ านวน 3 ชุดๆ ละ
34,000 บาท

102,000 - - - ส านักการช่าง

60 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ไม้ Staff วัดระดับ ยาว 7 ม.
จ านวน 3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท

9,000 - - - ส านักการช่าง

61 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองหย่ังธรณีหลุมเจาะ well 
logger

- 3,500,000 - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ส ารวจ



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

62 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
2เพือ่อ านวยความสะดวก
และรวดเร็วในการท างาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว
จ านวน 5 เคร่ือง ๆละ 
29,000 บาท

145,000 - - - ส านักการช่าง

63 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
2เพือ่อ านวยความสะดวก
และรวดเร็วในการท างาน

เคร่ืองพิมพ์เลยเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 12,000
บาท

60,000 - - - ส านักการช่าง

64 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
2.เพือ่อ านวยความสะดวก
และรวดเร็วในการท างาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
1 KVA (630วัตต์) จ านวน 5 
เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท

29,000 - - - ส านักการช่าง

65 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ปรับปรุงทดแทนส่ิงที่
ขาดเหลือเพือ่สะดวกต่อ
การท างาน ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อการท างาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000 
บาท

34,000 - - - ส านักปลัดฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

66 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ปรับปรุงทดแทนส่ิงที่
ขาดเหลือเพือ่สะดวกต่อ
การท างาน ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อการท างาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 22,000 
บาท

88,000 - - - ส านักปลัดฯ

67 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ปรับปรุงทดแทนส่ิงที่
ขาดเหลือเพือ่สะดวกต่อ
การท างาน ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อการท างาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
ส าหรับงานประมวลผลเพือ่
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 - - - ส านักปลัดฯ

68 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้าใช้บริการห้องสมุด
กฎหมายดังกล่าวและ
ได้รับประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว) 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
22,000 บาท

44,000 - - - ส านักปลัดฯ



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

69 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน
ทีเ่ข้าใช้บริการห้องสมุด
กฎหมายดังกล่าวและ
ได้รับประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตทีจ่ัดเตรียมไว้
เพือ่การศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต (L2 switchX)
ขนาด 16 ช่อง

2,300 - - - ส านักปลัดฯ

70 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 
3 เคร่ือง ๆ ละ 29,000 บาท

87,000 87,000 87,000 87,000 กองแผนและ
งบประมาณ

71 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 
5,800 บาท

17,400 17,400 17,400 17,400 กองแผนและ
งบประมาณ

72 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

7,900 7,900 7,900 7,900 กองแผนและ
งบประมาณ

73 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้มีเพียงพอ
ต่อการใช้งานในกิจการ
ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาท)ี จ านวน 5
เคร่ืองๆ ละ 3,300 บาท

16,500  -  -  - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

74 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้มีเพียงพอ
ต่อการใช้งานในกิจการ
ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ ว) 
จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 16,000 
บาท

80,000  -  -  - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

75 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้มีเพียงพอ
ต่อการใช้งานในกิจการ
ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Swich) ขนาด 16 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง

2,300  -  -  - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

76 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่ให้นักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที1่ - 
มัธยมศึกษาปีที6่ ใช้เรียนรู้
ในภาควิชาคอมพิวเตอร์
พื นฐาน
 - เพือ่ให้ครูและนักเรียน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาหาความรู้ค้นคว้า
 ได้ด้วยตนเอง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ ว) จ านวน 45 ชุดๆ ละ 
16,000 บาท

720,000  -  -  - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

77 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่ให้ครูและนักเรียน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาหาความรู้ค้นคว้า
 ได้ด้วยตนเอง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
ส าหรับงานส านักงาน 
 จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 
บาท

32,000  -  -  - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

78 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่ให้ครูและนักเรียน
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาหาความรู้
ค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
4,300 บาท

8,600  -  -  - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

79 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่ให้ครูและนักเรียน
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาหาความรู้
ค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,300 
บาท

6,600  -  -  - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

80 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่ให้ครูและนักเรียน
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการศึกษาหาความรู้
ค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที ่2 
จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 
23,000 บาท

92,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

81 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ 2 จ านวน 2 
ชุดๆละ 29,000 บาท

58,000 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

82 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA
 จ านวน 2 ชุดๆละ 5,800 บาท

11,600 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

83 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 
7,900 บาท

15,800 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

84 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

85 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 4 
เคร่ืองๆละ 22,000 บาท

88,000 - - - กองป้องกันฯ

86 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 3,200 บาท

12,800 - - - กองป้องกันฯ

87 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (inkjet) จ านวน 
1 เคร่ือง

7,900 - - - กองป้องกันฯ

88 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล อ านวย
ความสะดวก รวดเร็วใน
การท างาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

44,000 - - - กองการเจ้าหน้าที่

89 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ลดขั นตอน
การปฏิบัติงานด้าน
เอกสารท าให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็วย่ิงขึ น

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง

17,000 - - - กองการเจ้าหน้าที่



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

90 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้สามารถจัดเก็บ
เอกสารส าคัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั นตอน
การค้นหาเอกสารและ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ น

เคร่ืองสแกนเนอร์
จ านวน 1 เคร่ือง

20,000 - - - กองการเจ้าหน้าที่

91 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพือ่ให้ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย(สนามกีฬากลาง)
ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ถังขยะคอนเทนเนอร์ ขนาด 
8 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง

180,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

92 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพือ่จัดซื อจัดหาเตียงเหล็ก
 ขนาด 3 ฟุต 2 ชั น พร้อม
ทีน่อนฟองอัด ให้กับ
นักเรียนนักกีฬาของ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เตียงเหล็ก ขนาด 3 ฟุต 2 ชั น 
พร้อมทีน่อนฟองอัด จ านวน 
40 ชุดๆ ละ 11,400 บาท

456,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

93 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

 - เพือ่อ านวยความสะดวก
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 
บาท

19,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

94 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพือ่ให้บริการประชาชนผู้
มาติดต่อประสานงาน

เคร่ืองท าน  าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 5,000 - - - กองป้องกันฯ

95 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีเกิดภัยต่างๆ

เตียงนอนเหล็ก 2 ชั น ขนาด 3 
ฟุต พร้อมฟูก จ านวน 8 เตียง ๆ
 ละ 8,500 บาท

68,000 - - - กองป้องกันฯ

96 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 - เพือ่มีอุปกรณ์สนับสนุน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ
 - เพือ่ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น

เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ จ านวน
4 เคร่ืองๆ ละ 7,000 บาท

28,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

97 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

 - เพือ่มีอุปกรณ์สนับสนุน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ
 - เพือ่ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens จ านวน 10 เคร่ืองๆ 
ละ 24,000 บาท

240,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

98 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 เคร่ือง

9,000 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

99 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ใช้ในการจัดการ
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANS1
 Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

17,000 - - - กองป้องกันฯ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

100 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ให้มีกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิตอลของกองพัสดุ
และทรัพย์สินใช้ในการ
ถ่ายภาพเกีย่วกับงาน
จัดหาพัสดุ

กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด
16 ล้านพิกเซล จ านวน 2
ตัวๆละ 9,000 บาท

18,000 - - - กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

101 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 
(งานการสอน) จ านวน 1 เคร่ือง

39,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

102 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีเกิดสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน

ชุดถังอากาศช่วยหายใจ จ านวน 
2 ชุดๆละ 100,000 บาท

200,000 - - - กองป้องกันฯ

103 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานเมือ่
เกิดสาธารณภัยและผจญ
เพลิง

ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 
จ านวน 2 ชุดๆละ 100,000 บาท

200,000 - - - กองป้องกันฯ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

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

ที่ แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

104 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายให้กับนักเรียน
ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา

แทรมโพลีน ขนาด 10 ฟุต หรือ 
3 เมตร จ านวน 1 ชุด

15,000 - - - กองการศึกษาฯ
(รร. อบจ.ชร.)

105 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ความสะอาดของน  า
ภายในสระน  า และเป็น
การถ่ายเทน  าภายในสระน  า

ชุดดูดตะกอน 24 ล้อ พร้อมสาย
 50 ม. ชุดละ 10,000 บาท
จ านวน 2 ชุด

20,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

106 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอืน่ๆ

อุปกรณ์กูภั้ยทางสูง จ านวน 1 ชุด 700,000 - - - กองป้องกันฯ

107 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประชาชนจากสา
ธารณภัยต่างๆ

โคมไฟส่องสว่าง จ านวน 1 ชุด 300,000 - - - กองป้องกันฯ

108 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประชาชนจากสา
ธารณภัยต่างๆ

เคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูงส าหรับ
เคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 1 
เคร่ือง

250,000 - - - กองป้องกันฯ

109 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประชาชน

ชุดด าน  าพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
จ านวน 10 ชุดๆละ 50,000 บาท

500,000 - - - กองป้องกันฯ

20,657,828 90,912,300 4,612,300 4,612,300รวม 109 รายการ

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์  
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า 
สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสัญจรและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.86 0.35 พึงพอใจมาก 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

2.66 0.48 พึงพอใจมาก 

พัฒนางานด้านผังเมือง 2.86 0.35 พึงพอใจมาก 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

2.82 0.39 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน 
โครงการ/กิจกรรม 

2.68 0.47 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.80 0.40 พึงพอใจมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.74 0.44 พึงพอใจมาก 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

2.78 0.42 พึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2.70 0.46 พึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด าเนินการ 

2.84 0.37 พึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.80 0.40 พึงพอใจมาก 
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      จากตารางสรุปได้ว่า ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายมีความพึงพอใจการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับ          
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า  
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)และกลุ่มผู้พิการ 
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม ตั้งแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์จนถึงการตลาด 

2.68 0.47 พึงพอใจมาก 

การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่
ด้านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป  
การจ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์  
เกษตรปลอดภัย 

2.66 0.52 พึงพอใจมาก 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 

2.76 0.43 พึงพอใจมาก 

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นการ
สร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

2.64 0.56 พึงพอใจมาก 

พัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริการจัดการน้ า  
เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

2.64 0.59 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

2.68 0.51 พึงพอใจมาก 
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การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

2.68 0.55 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.60 0.60 พึงพอใจมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.66 0.48 พึงพอใจมาก 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

2.76 0.43 พึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2.68 0.47 พึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด าเนินการ 

2.72 0.45 พึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.68 0.47 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางสรุปได้ว่า  ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายมีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น/หัวข้อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

2.54 0.61 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.58 0.61 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียน 
สามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

2.60 0.57 พึงพอใจมาก 

สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา
และการแต่งกายล้านนา 

2.64 0.52 พึงพอใจมาก 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง 

2.70 0.46 พึงพอใจมาก 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย หลากหลาย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.72 0.45 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

2.36 0.63 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.34 0.66 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.40 0.67 พึงพอใจมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.32 0.71 พึงพอใจปาน
กลาง 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

2.42 0.64 พึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2.36 0.75 พึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการ 

2.56 0.54 พึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.42 0.73 พึงพอใจมาก 

จากตารางสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจมากในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ได้รับการฟ้ืนฟู พัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น 

2.82 0.39 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ 

2.74 0.44 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2.68 0.51 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก  
การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย 

2.74 0.49 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้าน 
การรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

2.64 0.60 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบปัญหาอาชญากรรม 
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง 
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

2.70 0.46 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย
และผู้ประสบภัยสาธารณะ 

2.72 0.45 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ประสบเหตสุาธารณภัย 2.72 0.45 พึงพอใจมาก 
ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

2.82 0.44 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2.72 0.50 พึงพอใจมาก 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

2.76 0.48 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2.76 0.48 พึงพอใจมาก 
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จากตารางสรุปได้ว่า  ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น/ทุกหัวข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.60 0.53 พึงพอใจมาก 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

2.56 0.54 พึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน    
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2.62 0.57 พึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด าเนินการ 

2.74 0.44 พึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.64 0.56 พึงพอใจมาก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล 

2.76 0.52 พึงพอใจมาก 

เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครอง
ดูแล การปลูกป่า และบ ารุงรักษาป่าไม้ น้ า 
ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

2.78 0.51 พึงพอใจมาก 

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อน 

2.80 0.53 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

2.62 0.49 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.60 0.49 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.68 0.47 พึงพอใจมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.70 0.46 พึงพอใจมาก 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

2.80 0.40 พึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2.84 0.37 พึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายด าเนินการ 

2.88 0.38 พึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

2.56 0.73 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางสรุปได้ว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการฯส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น/ทุกหัวข้อ 
 



5-8 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการปกครองและการมีส่วนร่วม
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
และเสริมสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.90 0.30 พึงพอใจมาก 

ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและ
ท้องถิ่นบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการ
ยอมรับของทุกภาคส่วน 

2.92 0.27 พึงพอใจมาก 

พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.82 0.48 พึงพอใจมาก 

พัฒนา สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 

2.92 0.27 พึงพอใจมาก 

พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2.90 0.30 พึงพอใจมาก 

เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน 

2.90 0.30 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

2.52 0.58 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.48 0.54 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.50 0.61 พึงพอใจมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.52 0.54 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางสรุปได้ว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการฯส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น/ทุกหัวข้อ 

 
 
 
 
 



5-9 

 

สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมตอ่การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

2.62 0.53 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

2.59 0.55 พึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2.62 0.56 พึงพอใจมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

2.59 0.55 พึงพอใจมาก 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

2.62 0.53 พึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

2.61 0.55 พึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

2.72 0.46 พึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ต่อสาธารณะ 

2.59 0.59 พึงพอใจมาก 

จากตารางสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากในทุกประเด็น/ทุกหัวข้อ 

หมายเหตุ จ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามยุทธศาสตร์ละ 50 คน 
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2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ  
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 34 แนวทางการพัฒนา
ซึ่งแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปี (พ.ศ.  2558 - 2560) และเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 1 - 4) มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 662 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 590 โครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ท าการคัดเลือก
โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการพฒันางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านอาแบ ม.7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง - บ้านเล่าฟู ม.20
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 

2. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.สันทราย - ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
3. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling สายทาง ชร. 2114 

เชื่อมระหว่างบ้านน้ าจ า ม.5 ต.โป่งผา - บ้านสันโค้ง ม.3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) เชื่อมระหว่าง บ้านหนองแรดใต้ ม.3 ต.หนองแรด 

- บ้านใหม่ริมอิง(ร่องแช่) ม.18 ต.เวียง อ.เทิง 
5. ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน ขนาดสองช่องจราจร  

 6. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In -Place Recycling สายทาง อบจ.ชร.  
3004 เชื่อมระหว่างบ้านร่องขุ่น ม.5 ต.ดอยลาน - บ้านร่องเปา ม.7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด 
 7. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่างบ้านแก่นนคร ม.13 ต.ห้วยซ้อ – บ้านบุญเรือง ม.9  
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
 8. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.16, ม.19, ม.1 ต.ห้วยซ้อ - ม.2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 

9. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนทางเดิมบ้านทุ่งเจ้า 
เชื่อมระหว่าง ม.4 - ม.15 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 

10. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
11. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In -Place Recycling เชื่อมระหว่าง

บ้านดอนมูล ม.10 ต.เมืองชุม – บ้านหนองหลวง ม.16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 
 12. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling เชื่อมระหว่าง 
บ้านประตูล้อ ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย – บ้านหนองเขียว ม.12 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
 13. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าค า ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตรวจพบคือ การก่อสร้างถนนท าให้ประชาชนในพื้นที่
และนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่การที่มีรถบรรทุกหนักสัญจรไปมา 
ผ่านเป็นประจ าจะท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร   

รูปภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-12 

 

รูปภาพประกอบโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือก
โครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง 
และโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร กลุ่มต่างๆ  
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

 1. โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2014)  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับ 
ประเทศและระดับอาเซียนคืองาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014” (Chiangrai Asean Flowers 
Festival 2014) ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ สวนไม้งามริมน้ ากก ต าบลริมกก 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเชียงราย และจากประเทศทุกภูมิภาค เข้ามาเที่ยวชม
งานหลายล้านคน ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมีการค้าขายดีขึ้น การเงินสะพัดหลายร้อยล้านบาท 
อุตสาหกรรมการบริการ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร มีการบริการไม่ขาดสาย สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ประตู
อาเซียน จึงได้เปลี่ยนชื่อการจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามเป็นงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014  
ในการจัดงานครั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดงานเที่ยวชมความสวยสดงดงามของพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ 
และกิจกรรมเผยแพร่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กลุ่มประเทศ
อาเซียน อาทิ สวนไม้ดอกเมืองหนาว การแสดงและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ผลจากการ
ติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามโครงการฯ 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 4,329 43.3 
หญิง 5,671 56.7 
รวม 10,000 100 

จากตารางแบบจ าแนกเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 5,671 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.7  
เป็นเพศชาย 4,329 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.3  

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 2,976 29.8 
21 – 30 ปี 2,539 25.4 
31 – 40 ปี 2,046 20.5 
41 – 50 ปี 1,376 13.8 
51 – 60 ปี 766 7.7 
มากกว่า 60 ปี 297 3.0 
                       รวม 10,000 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ าว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 
รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.4 และอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.5 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

เชียงราย 5,201 52 
ต่างจังหวัด 3,092 31 
กรุงเทพฯ 1,585 16 
ต่างประเทศ 122 1 

รวม 10,000 100 
  จากตารางจ าแนกตามภูมิล าเนาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจังหวัดเชียงราย 
5,201 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามีภูมิล าเนาต่างจังหวัด 3,092 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 และมีภูมิล าเนา
ที่กรุงเทพฯ 1,585 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามการทราบข่าวที่จ าแนกประเภทสื่อ 
ประเภทของสื่อ จ านวน ร้อยละ 

บริษัททัวร์ 534 5 
โทรทัศน์ 2,373 24 
วิทยุ 380 4 
อินเตอร์เน็ต 2,182 22 
ป้ายโฆษณา 3,710 37 
หนังสือพิมพ์ 151 1 
อ่ืนๆ 670 7 

รวม 10,000 100 
 จากตารางจ าแนกประเภทสื่อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวจากสื่อป้ายโฆษณา 3,710 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ 2,373 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และจากสื่ออินเตอร์เน็ต 2,182 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกตามเหตุผลการมาชมงาน 
เหตุผลการมาชมงาน จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานให้มา 758 8 
มากับครอบครัว/เพ่ือน 6,630 66 
มาดูด้วยตนเอง 1,901 19 
มาร่วมกิจกรรม 395 4 
อ่ืนๆ 316 3 

รวม 10,000 100 
 จากตารางจ าแนกตามเหตุผลการมาชมงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาชมงานเพราะมากับ
ครอบครัว/เพื่อน 6,630 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาเพราะมาดูด้วยตนเอง 1,901 ราย คิดเป็นร้อยละ 19  
และเพราะหน่วยงานให้มา 758 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่จ าแนกการเดินทางมาเที่ยวชมงาน 
การเดินทางมาเที่ยวชมงาน จ านวน ร้อยละ 

รถส่วนตัว 6,558 66 
คณะทัวร์ 1,326 13 
เรือ 95 1 
เครื่องบิน 522 5 
มอเตอร์ไซด์ 1,174 12 
อ่ืนๆ 325 3 

รวม 10,000 100 
 จากตารางจ าแนกการเดินทางมาเที่ยวชมงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวชมงาน  
โดยรถส่วนตัว 6,558 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาโดยคณะทัวร์ 1,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 13  
และโดยมอเตอร์ไซด์ 1,174 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความเห็นการจัดงานครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมา 
ระดับการเปรียบเทียบ จ านวน ร้อยละ 

ดีขึ้น 6,032 60 
เหมือนเดิม 3,292 33 
ควรปรับปรุง 676 7 

รวม 10,000 100 
 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดงานครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาดีขึ้น 6,032 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาเหมือนเดิม 3,292 ราย คิดเป็นร้อยละ 33
และเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาควรปรับปรุง 676 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความเห็นต่อการจัดงาน 
ความเห็นการจัดงาน จ านวน ร้อยละ 

มา ถ้าจัดรูปแบบเดิมๆ 1,332 13 
มา ถ้ามีความหลากหลายมากขึ้น 8,467 85 
ไม่มา 201 2 

รวม 10,000 100 
 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการจัดงานคือ มา ถ้ามีความหลากหลายมากขึ้น 
8,467 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือ มา ถ้าจัดรูปแบบเดิมๆ 1,332ราย คิดเป็นร้อยละ 13 และไม่มา 
201 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 
 
 
 



5-16 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
สถานที่จัดงาน/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.35 0.77 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก

ที่สุด 
ห้องน้ าท่ีให้บริการ 3.76 0.96 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
ระยะเวลาในการจัดงาน 4.11 0.80 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
กิจกรรมภายในงานสวนไม้ดอกเมือง
หนาวนานาพันธุ์ 

4.18 0.82 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 

บริเวณข่วงฯ,กาดมั่วครัวล้านนา 3.96 0.91 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
การจ าหน่ายสินค้า OTOP 3.93 0.92 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
การจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
(เชียงรายขายดี) 

3.96 0.92 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 

การจ าหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน) 3.94 0.95 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
การประกวดมิสไทยแลนด์อาเซียน
เชียงราย 2014 และการประกวด 
มิสอาเซียนเชียงราย 2014 

3.92 1.13 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 

ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม 3.98 0.91 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
พระบรมสารีริกธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)  
จากประเทศภูฎาน 

4.14 0.94 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 

การเดินทาง (การจราจร) 3.93 0.89 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
สถานที่จอดรถ 3.96 0.91 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ 4.11 0.84 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 
การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.17 0.83 พึงพอใจ/ความเชื่อมั่นมาก 

  
จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ/ความเชื่อมั่น 

มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.35 ในด้านสถานที่จัดงาน/สิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาในด้านกิจกรรม
ภายในงานสวนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.18 และในด้านการอ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.17      
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ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 

- สถานที่จอดรถมีน้อย ควรเพิ่มสถานที่จอดรถ และมีการเก็บเงินค่าจอดรถ  
- ค่าบริการห้องน้ า 4 บาท ค่อนข้างแพง สภาพห้องน้ าไม่สะอาดและไมเ่พียงพอต่อผู้ใช้บริการ   
- สถานที่จัดงานหายาก ควรมีพิกัด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสะดวกข้ึน  
- ดอกไมท้ี่ป้ายอาเซียนไม่สวย โดยเฉพาะดอกสีม่วงทีบ่ดบังทัศนียภาพ ท าให้ถ่ายรูปไม่สวย  
- ดอกรักเร่อยู่ในมุมอับ ถ่ายรูปไม่ได้ มีหญ้าเยอะ  
- ไม่ควรให้ร้านอาหารเข้ามาจัดขายในบริเวณงาน   
- ไม่มีที่นั่งส าหรับทานอาหาร 
- สินค้า OTOP ฝุ่นเยอะและร้อนมาก   
- ที่ขายของด้านหน้าสกปรก ท าให้ไม่เชิญชวนเข้างาน 
- ดอกไม้เหี่ยวแห้ง   
- ไม่มีสโนว์โดมเมืองหิมะ ท าให้เด็กๆ ที่มาต่างผิดหวัง  
- ไม่มีป้ายบอกทาง แผนที่ หรือสัญลักษณ์ให้นักท่องเที่ยว   
- อาหารเครื่องดื่มมีราคาแพงเกินไป  
- ไมมี่อาหารเช้าจ าหน่าย มีแต่กาแฟกับมาม่า 
- ไม่มีถนนส าหรับรถสามล้อถีบที่อ านวยความสะดวกในงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
- ให้มีการจัดรูปแบบนี้อีกทุกปีและเพ่ิมจ านวนวันจัดงานให้มากข้ึน 
- ควรก าหนด concept ให้ชัดเจน ไม่ต้องมีกิจกรรมมาก  
- ควรเก็บเงินค่าเข้าชมนิดหน่อย   
- อยากให้มีสวนสนุก รถไฟเหาะ ชิงช้าสวรรค์ ตุ๊กตาดิสนีย์   
- ควรร่วมมือกับทางเทศบาลจัดงานร่วมกัน จะได้แสดงถึงความรักและความสามัคคีของคนเชียงราย  
- ห้องสมุดธรรมะน่าจะมีหนังสือของท่าน ว.วชิรเมธี จ าหน่าย   
- ควรมีการแปลป้ายเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเป็นกิจกรรมของอาเซียน   
- บริเวณน้ าพุน่าจะมีไฟตกแต่งให้น่าสนใจมากกว่านี้ 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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 2. โครงการ “งานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงรายประจ าปี 2558” 
     จังหวัดเชียงราย มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญมากมายหลายชนิด เป็นจังหวัดที่มีผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิต 
ทางการเกษตร และเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและรสชาติหลากหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ ส้มโอ กระท้อน 
เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรด  
ทั้งพันธุ์นางแล และภูแล เป็นแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์นางแลที่มีคุณสมบัติของรสชาติที่หวาน หอม ฉ่ า 
เหมือนน้ าผึ้ง ซึ่งมีการปลูกมากในพ้ืนที่ของต าบลนางแล ต าบลท่าสาย ต าบลแม่ข้าวต้ม และต าบลบ้านดู่  
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกครอบคลุมทั้งจังหวัด และผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  
ส า ม า ร ถ ท า ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ ช า ว ส ว น ผู้ ป ลู ก จ า น ว น ม า ก  แ ล ะมี แ น ว โ น้ ม เ พ่ิ ม ก า ร ผ ลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น  
 

ลิ้นจี่ที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดของประเทศไทย 
เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศเอ้ืออ านวยในช่วงหนาวนาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะสมส าหรับการปลูก
ลิ้นจี่เป็นอย่างยิ่ง การปลูกลิ้นจี่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 18 อ าเภอ โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม 
เป็นต้นไป ลิ้นจี่และสับปะรดจะให้ผลผลิตในช่วงเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องเร่งน าออกจ าหน่าย หากไม่เร่งน าออก
จ าหน่ายผลผลิตก็จะเสียหาย ผิวด า ท าให้ราคาตกต่ า ประสบปัญหาด้านการตลาด ผลจากการติดตาม  
และประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 170 38.6 
หญิง 270 61.4 

รวม 440 100 
 จากตารางแบบจ าแนกเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 270 คิดเป็นร้อยละ 61.4   
ชาย 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.6 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 29 7 
21 – 30 ปี 85 19 
31 – 40 ปี 106 24 
41 – 50 ปี 118 27 
51 – 60 ปี 78 18 
มากกว่า 60 ปี 24 5 
                       รวม 440 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 
รองลงมามีอายุอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 และอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 84 19 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 48 11 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 50 11 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 34 8 
ระดับปริญญาตรี 171 39 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 35 8 
อ่ืนๆ  17 4 
                       รวม 440 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19 และระดับมัธยมต้น/หรือ
เทียบเท่า,การศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 
 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 17 4 
เกษตรกร 92 21 
ข้าราชการ 64 14 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 68 15 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 33 8 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 32 7 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 48 11 
รับจ้างทั่วไป 35 8 
อ่ืนๆ ระบุ 51 12 
                       รวม 440 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21 
รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 15 และอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 205 47 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 37 8 
อ าเภอพญาเม็งราย 53 12 
อ าเภอดอยหลวง 14 3 
อ าเภอเชียงของ 10 2 
อ าเภอแม่สาย 14 3 
อ าเภอเวียงชัย 13 3 
อ าเภอเทิง 8 2 
อ าเภอขุนตาล 3 1 
อ าเภอเวียงแก่น 7 1 
อ าเภอเชียงแสน 8 2 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1 
อ าเภอแม่จัน 2 1 
อ าเภอแม่ลาว 3 1 
อ าเภอแม่สรวย 0 0 
อ าเภอป่าแดด 8 2 
อ าเภอพาน 6 1 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 9 2 
อ่ืนๆ 37 8 
รวม 440 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามภูมิล าเนาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย 
คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอพญาเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 12 และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอ  
เวียงเชียงรุ้งและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนท่ัวประเทศรู้จักสับปะรด
นางแล และพันธุ์ภูแลอย่างกว้างขวางทั้งในและ
ต่างประเทศ 

387 88 32 7.3 21 4.8 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดเชียงราย 
เป็นศูนย์กลางตลาดลิ้นจีภ่ายในประเทศ 

392 89.1 24 5.5 24 5.5 

เพื่อการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพของผลผลิตใหไ้ด้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

391 88.9 25 5.7 24 5.5 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย 

404 91.8 22 5.0 14 3.2 

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ 
“ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” (OTOP) 

398 90.5 24 5.5 18 4.1 

 จากตารางในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
91.8 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงรายรองลงมาเป็นโครงการ 
ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามโครงการ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” (OTOP)  คิดเป็นร้อยละ 90.5  
และเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางตลาดลิ้นจี่ภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 89.1 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจดังาน    

กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนนิการ การประสานงาน  
การจัดเตรียมงาน 

2.24 0.61 มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 2.32 0.57 มีความพึงพอใจปานกลาง 

ด้านกิจกรรมภายในงาน    

การจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพของสับปะรด ลิ้นจี ่
และการส่งเสริมการตลาด (เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมฯ) 

2.34 0.61 มีความพึงพอใจมาก 

วิทยากรสามารถ่ายทอดความรู้เทคนิคการขายและบรรจุหีบ
ห่อได้ดี (เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมฯ) 

2.38 0.61 มีความพึงพอใจมาก 

พิธีเปิดและการแสดงในพิธีเปิด 2.40 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
การจัดบูทจ าหน่ายสับปะรดและลิ้นจี่ 2.42 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
การจัดเตรียมสถานที่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจดังาน 2.34 0.65 มีความพึงพอใจมาก 
ต้อนรับและบริการด้วยความสภุาพ กระตือรือร้นอ านวย
ความสะดวกรวดเร็ว 

2.45 0.60 มีความพึงพอใจมาก 
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จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ในเรื่อง
ต้อนรับและบริการด้วยความสุภาพ กระตือรือร้นอ านวยความสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ การจัดบู๊ทจ าหน่าย
สับปะรดและลิ้นจี่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 และพิธีเปิดและการแสดงในพิธีเปิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40  

ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหา อุปสรรค 

- การให้บริการห้องน้ ามีจุดเดียวไม่เพียงพอและห้องน้ าช ารุด  
- การจัดโซนการขายไม่เท่าเทียมกัน คือ ลิ้นจี่ สับปะรด อยู่ด้านหน้าผู้ซื้อสามารถจับจ่ายซื้อของได้ง่าย  
- ตลาดเกษตรกร (ตลาดผัก) หรือ ร้านค้า OTOP อยู่ด้านใน ผู้ซื้อไม่เข้ามาด้านในตลาดผักและสินค้า OTOP  
- ชาวสวนมีความคิดเห็นว่าการจัดงานเร็วเกินไป  ซึ่งลิ้นจี่ปีนี้ให้ผลผลิตช้ามาก  
- ในช่วงเวลาที่ฝนตกมีน้ าท่วมขัง ไม่สามารถวางผลผลิตที่รอจ าหน่ายได้สะดวก พ่อค้าแม่ค้าต้อง

ขยับร้านออกมาด้านหน้าท าให้ถนนแคบ การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก   
- การจัดงานครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก นักท่องเที่ยวบางไม่ทราบว่ามีการจัดงาน  
- สถานที่จัดงานอยู่ด้านในของตัวเมืองและไม่มีป้ายบอกสถานที่การจัดงาน 
- ร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตขายสินค้าที่มีราคาขายไม่เหมือนกัน ป้ายชื่อร้านติดอยู่ด้านนอกไม่สะดวก

ในการมองเห็นของผู้ซื้อ 
ข้อเสนอแนะ 
- ในการจัดงานครั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีงานในเชิงเกษตรบ่อยๆ หรือทุกฤดูกาล  
- ควรเพิ่มจุดบริการห้องน้ า 
- การจัดสถานที่จ าหน่ายดีมากแต่ควรจัดให้เป็นโซน เช่น โซนลิ้นจี่  สับปะรด 
- สินค้า OTOP  ตลาดเกษตรกรควรให้อยู่บริเวณเดียวกัน   
- ควรให้มีการจัดการเรื่องน้ าท่วมขังโดยการสร้างทางระบายน้ า   
- สถานที่จัดอยู่ลึกเกินไป  
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวไม่ทราบ 
- ควรเพิ่มกิจกรรมในงาน เช่น การแข่งขันของชาวสวนเกษตรกร 
- ควรเพิ่มวันเวลาในการจัดงานให้มากกว่านี้ เพราะบางสวนลิ้นจี่ก าลังให้ผลผลิต  
- สถานทีจ่ัดงานควรจัดที่สนามบินเก่า เพราะที่จอดรถกว้างขวาง  
- ควรมีการก าหนดราคาขายให้เหมือนๆ กัน  
- การติดตั้งป้ายชื่อร้านควรอยู่ด้านหลังของบูท 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือก
โครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง  
และโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร กลุ่มต่างๆ ฯลฯ 
ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
  โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง ประกอบด้วย 
 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 ข้อ 16 (1) ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็น 
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนา โดยให้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และ ข้อ 17(1) ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ ข้อ 15 ยังก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ  
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาคมและชุมชนในท้องถิ่น ส านัก/กอง/  
ส่วนการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาของประชาคมและชุมชนในท้องถิ่น แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท า
เป็นแผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
 จะเห็นว่าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น แต่จากสภาพความเป็นจริงปรากฏว่า การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ราชการไม่เพียงพอที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาเครือข่าย วิทยากรจัดท าแผน 
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างวิทยากรและพัฒนา
เครือข่ายในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นระดับ ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา และระดับสถานศึกษา ผลจากการติดตามและประเมินผล   
สรุปได้ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 121 39 
หญิง 189 61 
รวม 310 100 

 จากตารางแบบจ าแนกเพศจากตารางผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 121 คิดเป็นร้อยละ 39     
เพศหญิง 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 61 
 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 – 30 ปี 12 4 
31 – 40 ปี 80 26 
41 – 50 ปี 103 33 
51 – 60 ปี 112 36 
มากกว่า 60 ปี 3 1 
                       รวม 310 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ าว่า 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36  
รองลงมามีอายุอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 และอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล าดับ 
 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี 99 32 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 209 67 
อ่ืนๆ  2 1 
                       รวม 310 100 

จากตารางแบบจ าแนกตามระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32 และการศึกษาระดับอ่ืนๆ   
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 296 95 
อ่ืนๆ ระบุ 14 5 
                       รวม 310 100 

จากตารางแบบจ าแนกตามอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 95  
และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
จังหวัดเชียงราย 33 11 
ต่างจังหวัด(โปรดระบุ) 277 89 
                     รวม 310 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามภูมิล าเนาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด  
คิดเป็นร้อยละ 89 และมีภูมิล าเนาอยู่จังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องการจดัท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ วิทยากรและเครือขา่ยการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

305 98.4 4 1.3 1 0.3 

เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แก่ วิทยากรและเครือขา่ยการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

307 99 3 1.0 0 0 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกศึกษาการจดัท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

307 99 3 1 0 0 

เพื่อจัดกิจกรรมการเพิ่มพูนความรูห้รือประสบการณ์
ในการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

307 99 3 1 0 0 
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จากตารางในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ 99 ด้านสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และด้านการให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านกิจกรรมฝึก
ศึกษาการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่วิทยากรและเครือข่าย
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์ในการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 99 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจดังาน การประสานงาน
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.70 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

พิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและ
งบประมาณ ฯ 

2.76 0.44 มีความพึงพอใจมาก 

การบรรยายและหรืออภิปรายให้ความรู้ในเร่ืองการท า
แผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

2.79 0.42 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพนัธ์โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดท า
แผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ 

2.66 0.54 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรมภายในงาน การแบง่กลุ่มระดมความคิด 
แลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น 

2.83 0.37 มีความพึงพอใจมาก 

กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจดัท าแผนฯ 2.84 0.36 มีความพึงพอใจมาก 
ทบทวนและทดสอบองค์ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนฯ 2.80 0.41 มีความพึงพอใจมาก 
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดท าแผนฯ 2.81 0.39 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านสถานที่และการอ านวยความสะดวก สถานที่จัด
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและ
งบประมาณ ฯ 

2.80 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

การเตรียมการต้อนรับและบริการของเจ้าหน้าที่ อบจ.
เชียงราย 

2.88 0.31 มีความพึงพอใจมาก 

การจัดสถานที่พักให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ 2.69 0.50 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ด้านสถานที่
และการอ านวยความสะดวก ในการเตรียมการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รองลงมาคือด้านกิจกรรมภายในงาน ในกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าแผนฯ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.84 และด้านกิจกรรมภายในงาน ในการแบ่งกลุ่มระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
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ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 
- การประชาสัมพันธ์แจ้งการอบรมสัมมนาให้เวลาเตรียมตัวน้อยมาก เคลียร์งานไม่ทัน  
- ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ    
- สถานที่ลงทะเบียนคับแคบ  
- รายชื่อตกหล่น การลงทะเบียนขาดการวางแผน  
- สถานที่พักอยู่คนละแห่งกับสถานที่จัดอบรม อยู่จังหวัดเดียวกันแต่พักคนละแห่งท าให้ไม่สามารถ

ปรึกษาหารือกันได้   
- การแบ่งกลุ่มท างานไม่มีการควบคุมเวลาและไม่มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจ  
- การประสานงานกับหน่วยงานของโรงเรียนติดขัดไม่เข้าใจตรงกัน   
- ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนอย่างจริงจัง 

 ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการแจ้งล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ  
- วิทยากรเครือข่ายอยากเข้าร่วมการสัมมนาที่ต่อเนื่อง  
- ควรประชุมชี้แจงให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนในการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาฯ 
- วิทยากรแกนน าในการแบ่งกลุ่มต้องวางแผนให้ดียิ่งขึ้น มีความชัดเจน 
- ควรจัดสถานที่อบรมกับที่พักให้อยู่เดียวกัน 
- ควรมีการควบคุมเวลาในแต่ละภารกิจเพ่ือไม่ให้กระทบภารกิจอ่ืนๆ  
- ควรระบุผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจนและชี้ให้เห็นความจ าเป็น 
- ควรแจ้งเวลาที่แต่ละจังหวัดท าการแสดงให้ชัดเจน เพ่ือกระชับเวลาอยาก 
- ควรมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวิทยากรกับฝ่ายประสานงานช่วงค่ าของแต่ละวัน 
- ในการจัดห้องประชุมใหญ่ควรมีโต๊ะเขียน  
- ควรให้มีการสัมมนาทบทวนกรอบยุทธ์ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา สภาพ ปัญหา แนวทางแก้ไข 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพที่มีการจัดงานได้ดี มีการต้อนรับที่ประทับใจ มี

การดูแลทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การอบรมสัมมนาดีมาก มีทีมงานช่วยเหลือกันดีมาก  
- ควรจัดทุกปี  
- กรมส่งเสริมฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้รู้และเข้าใจ

บุคลากร  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนที่เป็นวิทยากรและเครือข่าย เพื่อทราบบทบาทและหน้าที่ 
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมาเปิดงานเพราะเป็นงานระดับประเทศ 
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ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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2. โรงเรียน อบจ.สถานศึกษาแห่งการวิจัย 
เนื่องจากกระบวนการวิจัย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการแสวงหาค าตอบอย่างมีกระบวนการ

ขั้นตอนถูกน ามาใช้ในหลายวงการ เช่นเดียวกับวงการการศึกษา ที่กระบวนการวิจัยเข้ามามีบทบาทส าคัญ  
ในการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ โดยการน านวัตกรรมการบริหาร 
เทคนิควิธีสอนแบบใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัยสู่ชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการวิจัยเป็นการฝึก
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์ออกแบบการค้นหาค าตอบได้อย่างมี
ขั้นตอน ได้ค าตอบที่ถูกต้องให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมขึ้น โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน  
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย สถานศึกษาแห่งการวิจัย ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดน าความรู้  
และวิทยาการจากกระบวนการทางการวิจัยไปปรับใช้ในการบริหารการศึกษา การวางแผนจัด การศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ครูผู้สอน และพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือให้การจัดการศึกษา  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อไป 
     วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือเป็นการต่อยอดในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน ากระบวนการวิจัยสู่
การปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       ๒. เพ่ือวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างอย่างหลากหลาย สามารถน าผลการวิจัยที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการ
เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
      ๓. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นไปอย่างมีคุณภาพตอบสนอง
ต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่าง และรองรับกับทิศทางการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ในปัจจุบัน  
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การวิเคราะห์ SWOT และการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา 
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

โดย ดร.ชัชพลวาณิช เพชรดง และคณะครู 
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3. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่มีโรงเรียนในสังกัดและไม่มีโรงเรียนในสังกัดด าเนินการ  
จัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน (เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชน)สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล  
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความเป็นเลิศไปใช้ในการประกอบอาชีพได้   
 การนิ เทศติดตามและประเมินผลเป็นไปกลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยติดตามความก้าวหน้า 
และสนับสนุนให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีการติดตามการด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญ เพ่ือน าผลมาช่วยในการ
ตัดสินใจในการด าเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป การนิเทศติดตามและประเมินผลยังเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และได้คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  
 ในการนี้  ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพระดับภาคเหนือ  
เพ่ือด าเนินการตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขึ้น เพ่ือด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจั ด
การศึกษาท้องถิ่นภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด และสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนรายงานให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทราบผลการจัดงาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และทราบข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการครั้งต่อไป 

2. เพ่ือรายงานผลการโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 



5-38 

 

 สรุปผลการโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558    
  การด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1867  
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557มีกิจกรรมในการด าเนินโครงการดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัด เดินทางไปราชการ  
เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 และจากการศึกษาดูงานพบว่า โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคเหนือ เป็นการนิเทศ ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ  โดยคัดเลือกสถานศึกษา
จังหวัดละ 2 แห่งเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  

จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เสนอแก่ผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ  จากนั้นกองแผนและงบประมาณได้บรรจุโครงการดังกล่าว
ลงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 หน้าที่ 1 รายการที่ 1.1 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์เครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในฐานะเจ้าภาพระดับภาคเหนือ จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  
รวมจ านวน 170 คน เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท 
เชียงราย   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดปฏิทินนิเทศฯ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เตรียมเอกสารและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแจ้งให้คณะกรรมการติดตามนิเทศฯด าเนินการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 โดยก าหนดปฏิทินการนิเทศ ดังนี้ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดก าแพงเพชร 
                                      และจังหวัดเชียงราย 
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดล าปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา 
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดล าพูน 
 



5-39 

 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ืออภิปรายผลการนิเทศติดตามฯ ในภาพรวม 

จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือประมวลผลการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
โพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย โดยเชิญคณะกรรมการติดตามนิเทศฯและตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คณะอนุกรรมการจัดท า 

จัดท ารูปเล่มรายงานผลการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อสังเกต 

1. การด าเนินงานมีระยะเวลากระชั้นชิด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโอนงบประมาณ
และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศฯ ล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรมต้องด าเนินการภายใต้
ระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้เกิดความผิดพลาดในการจัดท ารายละเอียด 

2. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมไม่ชัดเจน เนื่องจากต้องศึกษาระเบียบ
การเบิกจ่ายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
ก าหนดท าให้เกิดความล่าช้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ  
การเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน 

3. เครื่องมือการประเมินฯ จัดส่งล่าช้าและหัวข้อประเมินบางหัวข้อยังไม่มีความชัดเจนและ 
ไม่สอดคล้องกับประเด็นการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นท าให้ผล  
การประเมินไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษา 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศติดตามผล 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษา  
และไม่ได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นควรจัดอบรมหรือก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีผลต่อการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการจัดท า
แผนการศึกษาอันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนด TOR ของการด าเนินโครงการนิเทศติดตามผลการ 
จัดการศึกษาตลอดชีวิตของให้ชัดเจน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในครั้ งต่อไปสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. ควรมีการประเมินย้อนกลับจากสถานศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ อาทิ แนวทางการด าเนินโครงการเครื่องมือ
ประเมินวิธีการประเมินของคณะกรรมการฯ อย่างรอบด้าน 
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ประมวลภาพ การประชุมสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การนิเทศ ติดตาม การประมวลผลการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย 
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ประมวลภาพ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2558 
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ประมวลภาพ กิจกรรมสัมมนาเพื่อประมวลผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือก
โครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง  
และโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร กลุ่มต่างๆ ฯลฯ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประกอบด้วย 
 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง ประกอบด้วย 
 1.โครงการ อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ าปี  2558 
ประวัติความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ เริ่มต้นมาจากในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น
ได้มีการก าหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพและด ารงชีวิต  
ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี 2496  
เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อน ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อมาในสมัยรัฐบาล 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีการสานต่อความส าคัญของวันผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก  "ดอกล าดวน"  
เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุดอกล าดวน เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ล าต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็ง 
ไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน
ตลอดไป นอกจากนั้น ทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจได้อีกด้วย 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าควรได้รับการยกย่องในสังคม และเนื่องในวันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2558 จึงได้จัดท า
โครงการ “อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ” ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคารคชสาร    
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่า และความส าคัญของผู้สูงอายุดีเด่น
ในเขตจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคมต่อไป ผลจากการติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 137 65.2 
หญิง 73 34.8 

รวม 210 100 
 จากตารางแบบจ าแนกเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 137 คิดเป็นร้อยละ 65.2   
หญิง 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 
 
 
 

http://question.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.5 
21 – 30 ปี 6 2.9 
31 – 40 ปี 4 1.9 
41 – 50 ปี 12 5.7 
51 – 60 ปี 50 23.8 
มากกว่า 60 ปี 137 65.2 

รวม 210 100 
 จากตารางแบบจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.2 
รองลงมามีอายุอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8 และอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 102 48 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 53 25 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 17 8 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 5 
ระดับปริญญาตรี 18 9 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 6 3 
อ่ืนๆ  4 2 

รวม 210 100 
 จากตารางแบบจ าแนกตามระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 25    
และการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 10 5 
เกษตรกร 89 42 
ข้าราชการ 11 5 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 23 11 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 1 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 42 20 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 8 4 
รับจ้างทั่วไป 16 8 
อ่ืนๆ ระบุ 9 4 

รวม 210 100 
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 จากตารางแบบจ าแนกตามอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 42  
รองลงมามีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 11 
ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 44 21 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 28 14 
อ าเภอพญาเม็งราย 14 7 
อ าเภอดอยหลวง 5 2 
อ าเภอเชียงของ 12 6 
อ าเภอแม่สาย 3 1 
อ าเภอเวียงชัย 9 4 
อ าเภอเทิง 13 6 
อ าเภอขุนตาล 5 2 
อ าเภอเวียงแก่น 8 4 
อ าเภอเชียงแสน 6 3 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1 
อ าเภอแม่จัน 7 3 
อ าเภอแม่ลาว 6 3 
อ าเภอแม่สรวย 27 13 
อ าเภอป่าแดด 6 3 
อ าเภอพาน 12 5 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 1 
อ่ืนๆ 1 1 

รวม 210 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามภูมิล าเนาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย 
คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง คิดเป็นร้อยละ 14 และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่สรวย
คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้สงูอายุในเขตจังหวัด
เชียงราย 

181 86.2 24 11.4 5 2.4 

เพื่อการระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ 
ที่ผู้สูงอายุได้เคยปฏิบัตติ่อประเทศชาติ สังคม และ
ครอบครัวตลอดมา 

181 86.2 22 10.5 7 3.3 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

172 81.9 30 14.3 8 3.8 

เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีผูสู้งอาย ุ 177 84.3 24 11.4 9 4.3 

จากตารางในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
86.2 ด้านการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้สู งอายุในเขตจังหวัดเชียงรายและการระลึกถึงคุณงามความดี  
และคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้เคยปฏิบัติต่อประเทศชาติ สังคม และครอบครัวตลอดมารองลงมาด้านส่งเสริม
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 84.3 และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 81.9 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจดังาน    
การประสานงานกลุ่มเปา้หมายและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 2.42 0.60 มีความพึงพอใจมาก 
พิธีการและการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2.40 0.60 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรมภายในงาน    
พิธีทางศาสนาบายศรสีู่ขวัญผู้สูงอายุ 2.57 0.52 มีความพึงพอใจมาก 
การปาฐกถาธรรม 2.54 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
กิจกรรมมอบโลผู่สู้งอายุดีเด่น 2.59 0.51 มีความพึงพอใจมาก 
พิธีรดน้ าด าหัวตัวแทนผูสู้งอายุแตล่ะอ าเภอ 2.61 0.49 มีความพึงพอใจมาก 
การเสวนาเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ 2.50 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
การแข่งขันกีฬา 2.35 0.72 มีความพึงพอใจมาก 
การออกบูทนิทรรศการคลังปัญญาผู้สูงอาย ุ 2.58 0.54 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี    
ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยนและไมตรีจิต  
มีความกระตือรือร้น  

2.48 0.52 มีความพึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 2.48 0.58 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 เกี่ยวกับพิธี 
รดน้ าด าหัวตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละอ าเภอ รองลงมาคือกิจกรรมมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59   
และการออกบูทนิทรรศการคลังปัญญาผู้สูงอายุค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58  
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ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- การประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงไม่ทั่วถึง ด้านนอกไม่ได้ยินและเห็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับ 

พิธีการที่จัดข้ึน 
- ผู้ร่วมงานค่อนข้างมาก ควรติดตั้งโทรทัศน์ส าหรับการถ่ายทอดโทรทัศน์เพ่ิม เพ่ือให้เต็นท์ด้านนอก

เพ่ือให้ได้รับชมการถ่ายทอดอย่างทั่วถึง 
- อากาศร้อน น้ าดื่มไม่เพียงพอและมีน้อยจุด 
- การเดินทางมาล าบาก เพราะอยู่ต่างอ าเภอและอ าเภอที่อยู่ไกลบางคนไม่ได้ทานอาหารเช้า 
- มีปัญหาอาหารกลางวันผู้สูงอายุ 
- งบประมาณท่ีจัดสรรให้ล่าช้า 
- ควรปรับเวลาในการด าเนินรายการ 
- ควรให้มีการจัดงานเป็นโซนๆ  
- เพ่ิมจุดบริการน้ าดื่ม 
- ช่วงเช้าน่าจัดให้มีข้าวต้มไว้คอยบริการผู้ร่วมงานที่ต้องเดินทางมาเช้าๆ 

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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 2. โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2558 
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพ่ือเป็นการ

ระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ  
และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วม
กิจกรรมในด้านต่างๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก โดยคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ได้มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ 
ทั่วประเทศ วันคนพิการสากล มีเป้าหมายเพ่ือสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุน  
แก่คนพิการเพ่ือศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้  ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชน 
ต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคณะผู้ บริหารได้ เล็ ง เห็นความส าคัญของวันคนพิการสากลดั งกล่ าว  จึ ง ได้ จั ดท า โครงการ  
“วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2558” ขึ้นผลจากการติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 105 53.6 
หญิง 91 46.4 

รวม 196 100 
 จากตารางแบบจ าแนกเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 105 คิดเป็นร้อยละ 53.6   
หญิง 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.4 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 17 8.7 
21 – 30 ปี 24 12.2 
31 – 40 ปี 35 17.9 
41 – 50 ปี 46 23.5 
51 – 60 ปี 34 17.3 
มากกว่า 60 ปี 40 20.4 

รวม 196 100 
 จากตารางแบบจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ าว่า 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 
รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.4 และอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.9 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 73 39.8 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 43 21.9 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 19 9.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 5 2.6 
ระดับปริญญาตรี 21 10.7 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 0.5 
อ่ืนๆ  29 14.8 

รวม 196 100 
 จากตารางแบบจ าแนกตามระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 21.9 และ
การศึกษาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 1.5 
เกษตรกร 43 21.9 
ข้าราชการ 2 1.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 21 10.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 3 1.5 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 34 17.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 10 5.1 
รับจ้างทั่วไป 38 19.4 
อ่ืนๆ ระบุ 42 21.4 

รวม 196 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 21.9  
รองลงมามีอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 21.4 และอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 34 17.3 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 29 14.8 
อ าเภอพญาเม็งราย 8 4.1 
อ าเภอดอยหลวง 0 0 
อ าเภอเชียงของ 20 10.2 
อ าเภอแม่สาย 18 9.2 
อ าเภอเวียงชัย 1 0.5 
อ าเภอเทิง 6 3.1 
อ าเภอขุนตาล 2 1.0 
อ าเภอเวียงแก่น 5 2.6 
อ าเภอเชียงแสน 0 0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 3.1 
อ าเภอแม่จัน 1 0.5 
อ าเภอแม่ลาว 12 6.1 
อ าเภอแม่สรวย 39 19.8 
อ าเภอป่าแดด 15 7.7 
อ าเภอพาน 0 0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 196 100 

 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่สรวย คิดเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมา 
มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 17.3 และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง คิดเป็นร้อยละ 14.8 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็น
ด้วย 

ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

เพื่อให้คนพิการได้แสดงความรักและพลังความสามัคคี
ในหมู่คณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

176 89.8 18 9.2 2 1.0 

เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้แสดงออกถึงความรู้และ
ความสามารถของตนเอง 

180 91.8 13 6.6 1 0.5 

เพื่อให้คนพิการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้
แข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 

180 91.8 12 6.1 2 1.0 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ท า
ความดีโดยการยกย่องเชิดชูเกียรตใิห้เป็นท่ีประจักษ ์
ในสังคม และเพื่อเป็นขวญัก าลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิตนเป็นคนด ี

181 92.3 11 5.6 2 1.0 

 จากตารางในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
91.8 ด้านเพ่ือเป็นการสนับสนุนบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ท าความดีโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่
ประจักษ์ในสังคม และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติตนเป็นคนดีคิดเป็นร้อยละ 92.3 ด้านเพ่ือสนับสนุนให้
คนพิการได้แสดงออกถึงความรู้และความสามารถของตนเองคิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมา เพ่ือให้คนพิการ  
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและได้แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และด้านเพ่ือให้คนพิการได้แสดงความรัก  
และพลังความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจดังาน การประสานงาน
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2.60 0.61 มีความพึงพอใจมาก 

พิธีการและการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการจดักิจกรรม 2.56 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 2.66 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรมภายในงาน กิจกรรมมอบโล่และเกยีรติ
บัตรแก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ 

2.62 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

การเสวนาเชิงวิชาการและการใหค้วามรู ้ 2.62 0.63 มีความพึงพอใจมาก 
การแสดงนิทรรศการผลงานขององค์กรด้านคนพิการ 2.58 0.66 มีความพึงพอใจมาก 
การสาธติการผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์ของคนพิการ 2.58 0.66 มีความพึงพอใจมาก 
การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านคนพิการ 2.57 0.70 มีความพึงพอใจมาก 
การให้บริการ/ดูแลคนพิการ(หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ 
รับสมคัรงานฯลฯ) 

2.60 0.62 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน และไมตรจีิต 

2.65 0.62 มีความพึงพอใจมาก 

บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 2.63 0.64 มีความพึงพอใจมาก 
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 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดงาน(ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน รองลงมาด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่(ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต) และบริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว 

ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- มีการประชาสัมพันธ์น้อย 
- ห้องน้ าส าหรับผู้พิการไม่มี  
- การเดินทางมาไกล เดินทางล าบาก อากาศหนาว   
- ลานจอดรถไกล  
- อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ทุกปี เพราะการจัดงานท าให้ผู้พิการได้พบปะเพ่ือนๆ ผู้พิการ ท าให้มี

ก าลังใจมากขึ้น  
- ควรมีเอกสารส าหรับผู้พิการให้ขึ้น  
- ควรมีวิทยากรสอนวิชาต่างๆ ส าหรับคนพิการจะได้มีอาชีพท า   
- ควรมีการเพิ่มเบี้ยคนพิการ  
- อยากให้หน่วยงาน อ.พ.ม. พิจารณาคนพิการที่พิการ 50% ขึ้นไป   
- อยากให้มีการจัดงานในแต่ละอ าเภอ 

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2558 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีหน้าที่ดูแลให้บริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจก าหนด
ตลอดจนการให้บริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การส่งเสริมอาชีพ การให้บริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งภารกิจด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเล็งเห็นความส าคัญในกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์  
ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน การพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มองค์กร ก็เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่มีความส าคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน เพ่ือที่เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์จาการอบรมศึกษา
ดูงานในพ้ืนทีต่างจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของชุมชน
ตนเอง ให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่มีคุณภาพและเป็นระบบมากข้ึน 
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการ “อบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย” ขึ้น เพ่ือจะได้น าความรู้ ประสบการณ์ จากการอบรมและศึกษา 
ดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตชุมชน มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเป็นเครือข่าย และด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 3.3 เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในชุมชน  
 

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑ 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
 การพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสบริโภคนิยม ส่งผลให้ประชาชนมุ่งเน้น  
การแสวงหาเพ่ือการบริโภคเป็นส าคัญ ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ท าให้ชุมชนเกิดสภาพ “วิกฤติผู้น า” ผู้น าชุมชนที่มีอยู่ ขาดคุณธรรม  
จริยธรรม ขาดองค์ความรู้ที่จะบริหารจัดการชุมชน ท าให้ชุมชนไม่สามารถทนกระแสบริโภคนิยมได้ ความรัก  
ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรในชุมชนลดลง  
 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มแกนน าต่างๆ ในชุมชนได้มีความรู้เพ่ิมขึ้น เกิดทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชน เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจหลักส าคัญขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าชุมชน ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นแกนน าด้านการปกครองในชุมชน จ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการ
ให้บริการด้านการเมืองการปกครองในชุมชนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนด้วยกลวิธีต่างๆ ให้ประชาชนมีความสุข  
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะครอบคลุมทั้งจังหวัด  
ซึ่งได้เล็งเห็นความส าคัญของผลกระทบดังกล่าวที่เกิดแก่ชุมชนทั้งหลายในพ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4.2 เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีองค์ความรู้ สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน    
 4.3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้น าชุมชนที่มีอยู่ให้เข้ามาเป็นก าลังหลักในการพัฒนาต าบลและหมู่บ้าน
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 4.4 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชน 
 4.5 เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร 
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จังหวัดเชียงราย 
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเมื่อได้ยินค าว่ามะเร็ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับคนใกล้ชิด ย่อมท าให้เกิดอารมณ์  

ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความตระหนกตกใจ กลัว กังวล เสียใจ สับสน หรือโกรธ ซึ่งเป็นปฏิกิริยา 
ตามธรรมชาติ แต่ในที่สุด หลังจากผ่านพ้นอารมณ์เหล่านั้นแล้ว ผู้ป่วยและครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ก็มักจะ
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการวินิจฉัยที่จะได้รับไม่มากก็น้อย  
 การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ได้ด าเนินการขึ้นเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทั้งของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ต้องการการดูแลคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  คือ ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ให้สามารถเผชิญปัญหา และมีชีวิตร่วมกับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพ  
ทั้งก่อน และระหว่างการวินิจฉัย ขณะรักษา ภายหลังการรักษา และรวมถึงภายหลังการสูญเสีย ให้ครอบครัว
และบุคคลใกล้ชิดสามารถด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข   

วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าใจพยาธิสภาพของโรค แนวทางการรักษา  
     5.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็ง เห็นความส าคัญของอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือต้านโรคมะเร็ง 
     5.3 เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความเข้าใจพยาธิสภาพของโรค แนวทางการรักษา สภาพร่างกาย  
และสภาพจิตใจของผู้ป่วย  
     5.4 เพ่ือให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล มีชีวิตอยู่กับโรคมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพ 

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลอ าเภอแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
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วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือก
โครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความบูรณ์และยั่งยืนประกอบด้วย 
 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง 
 1. โครงการเพิ่มศักยภาพงาน Green Office 
 ในปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลให้แนวโน้มทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ การบริหารการจัดการขยะจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่จะช่วยกันรักษา
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และปัจจุบันการแก้ปัญหาและการจัดการขยะนั้นเป็นสิ่งที่ยากเรื่อยๆ เพราะพฤติกรรม
การทิ้งขยะนั้น เกิดจากความมักง่ายจนเกิดความเคยชิน จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่ตามมา  
เมื่อขยะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงไม่มีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะเพียงพอ และจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มี 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ปัญหาการจัดการขยะในแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัด จึงต้องรีบด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการดูแลและป้องกันแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆ               
ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยหลักการ 3 ข้อ คือ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า 
(Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการก าจัดขยะ โดยเริ่มการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต จึงได้จัดด าเนินการโครงการ Green Office ขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาดูงานจากสถานที่ที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จ 
  2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้มีความรู้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน 
  3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้มีความรู้ในการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกัน 
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 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คัดเลือก

โครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง
ด้านการเมืองการบริหารการปกครอง ผลจากการติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง 
 โครงการวันท้องถิ่นไทย  
 ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่  22 มิถุนายน 2553 ก าหนดให้วันที่  18 มีนาคม ของทุกปี   
เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" หัวเมืองแห่งแรก 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองและเป็นการถือก าเนิดของ  
การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ  
การพัฒนาการบริการสาธารณะครอบคลุมเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ
จ าเป็นต้องประสานการด าเนินการกับทุกภาคส่วน ตลอดจนต้องได้รับความร่วมมือกับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
     ด้วยเหตุผลประกอบข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการ “วันท้องถิ่นไทย” 
ประจ าปี 2558 เพ่ือให้เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผลการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายอย่างรอบด้าน  
ตลอดจนเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นแต่ละแห่งและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่อไป 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  
ที่ทรงโปรดเกล้าจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
 3. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้แสดงศักยภาพ ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงาน
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 151 64.5 
หญิง 83 35.5 

รวม 234 100 

 จากตารางแบบจ าแนกเพศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 151 คิดเป็นร้อยละ 64.5   
หญิง 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
21 – 30 ปี 15 6.4 
31 – 40 ปี 64 27.4 
41 – 50 ปี 85 36.3 
51 – 60 ปี 62 26.5 
มากกว่า 60 ปี 8 3.4 

รวม 234 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ าว่า 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.3  
รองลงมามีอายุอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 และอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 
ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 23 10 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 16 7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 45 19 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 4 
ระดับปริญญาตรี 87 37 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 53 23 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 234 100 

 จากตารางแบบจ าแนกตามระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 23 และการศึกษาระดับระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 95 41 
เกษตรกร 23 10 
ข้าราชการ 87 37 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6 3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 4 2 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 0.4 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 16 7 
รับจ้างทั่วไป 1 0.4 
อ่ืนๆ ระบุ 1 0.4 

รวม 234 100 
 จากตารางแบบจ าแนกตามอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  
คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมามีอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 37 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10  
ตามล าดับ 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 49 21 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 16 7 
อ าเภอพญาเม็งราย 23 10 
อ าเภอดอยหลวง 12 5 
อ าเภอเชียงของ 26 11 
อ าเภอแม่สาย 7 3 
อ าเภอเวียงชัย 8 3 
อ าเภอเทิง 13 5 
อ าเภอขุนตาล 11 5 
อ าเภอเวียงแก่น 0 0 
อ าเภอเชียงแสน 0 0 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 4 2 
อ าเภอแม่จัน 21 9 
อ าเภอแม่ลาว 6 3 
อ าเภอแม่สรวย 17 7 
อ าเภอป่าแดด 10 4 
อ าเภอพาน 0 0 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 7 3 
อ่ืนๆ 4 2 

รวม 234 100 
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จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 21 
รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเชียงของ คิดเป็นร้อยละ 11 และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอพญาเม็งราย คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็น

ด้วย 
ร้อยละ ไม่

แน่ใจ 
ร้อยละ 

เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 

233 99.6 0 0 1 0.4 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

227 97 3 1.3 4 1.7 

เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจ
และผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

226 96.6 2 0.9 6 2.6 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ได้แสดงศักยภาพ ผลงานและกิจกรรมของ
หน่วยงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

221 94.4 8 3.4 5 2.1 

 จากตารางในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
99.6 ด้านการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
รองลงมาด้านสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดคิดเป็น
ร้อยละ 97 และด้านการให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คิดเป็นร้อยละ 96.6 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดงาน 
การประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

2.51 0.52 มีความพึงพอใจมาก 

พิธีการและการจัดกิจกรรม และระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 

2.56 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรมภายในงาน 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 

2.77 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

การออกร้าน/จัดนิทรรศการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.36 0.56 มีความพึงพอใจมาก 

การบรรยายจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ 2.42 0.56 มีความพึงพอใจมาก 
การให้บริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายกับ
ประชาชนทั่วไป 

2.32 0.60 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรี
จิต มีความกระตือรือร้น 

2.55 0.53 มีความพึงพอใจมาก 

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2.66 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
 
 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ด้านกิจกรรม
ภายในงานคือพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 รองลงมาคือด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่คือความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 และด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดงานคือพิธีการและการจัดกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-67 

 

ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- การจัดงานและส่งหนังสือเร่งด่วนมากเกินไป ไม่มีเวลาในการเตรียมตัว  
- ขาดการประสานงานที่ดี  
- ขาดการประชาสัมพันธ์  
- ผู้ที่อยู่ไกลต้องออกเดินทางแต่เช้าท าให้ไม่รับประทานอาหาร อาหารว่างที่จัดให้ไม่เพียงพอ   
- สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ  
- สถานที่จัดงานไม่เพียงพอส าหรับผู้มาร่วมงาน และที่นั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน 
- การจัดงานวันท้องถิ่นไทยควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มาก  
- การส่งหนังสือควรให้หน่วยงานมีเวลาในการเตรียมตัวโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมออกบูท  
- ควรแจ้งให้ อปท.ทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดบูท  
- ควรเพิ่มการประสานงานที่ชัดเจนในเรื่องขั้นตอนพิธีการ  
- การจัดวางและการจัดที่นั่งให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน    
- ควรจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา น าเสนอ

นวัตกรรมผลงานของ อปท. 
- ควรจัดอาหารว่างให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน  
- ควรอุดหนุนงบประมาณให้ อบจ.ทุกปีที่จัดงาน 

ภาพกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาฯ 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560), แผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1, แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2, แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 รวมทั้งสิ้น ๕ เล่ม ได้ก าหนดโครงการ 
ในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น จ านวน 662 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 590 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.12 

สรุปผลการน าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก เนื่องจากได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีฯ เพ่ิมเติม เห็นควรต้องมีการวางแผนการบริหารในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่   
การปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น จึงจะท าให้           
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1 ตารางการตดิตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีท่ีน าไปสู่การปฏิบตัิในภาพรวม 
 พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนาสาม

ปี 

น าไป
ปฏิบัติ 

ของโครงการ 
ทั้งหมด 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    และระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมือง 
    เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

81 62 
 

9.36 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 40 31 4.69 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 53 32 4.83 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น 
    เป็นสุข 

244 229 34.59 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารง 
    ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

7 6 0.91 

6. การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 237 230 34.74 

รวม 662 590 89.12 
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คิดเป็นร้อยละ

โครงการในแผนที่น าไปสู่การปฏิบตัิ

โครงการในแผนพัฒนาสามปี

1.2 แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
  
 
 
 
  
 
 
   
 

1.3 ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีท่ีน าไปสู่การปฏิบัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ โครงการใน
แผนพัฒนาสามป ี

น าไป
ปฏิบัต ิ

ของโครงการแยก
ตามราย

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ 
    โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมือง เพื่อรองรับการเข้าสู ่
    ประชาคมอาเซียน 

81 62 
 

76.54 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 40 31 77.50 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 53 32 60.38 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 244 229 93.85 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ ์
   และยั่งยืน 

7 6 85.71 

6. การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 237 230 97.05 

รวม 662 590 89.12 

จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
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คิดเป็นร้อยละ

โครงการในแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ

โครงการในแผนพัฒนาสามปี

1.4 แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
     แยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560), แผนพัฒนาสามปีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1, แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2, แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 รวมทั้งสิ้น 5 เล่ม ได้ก าหนดงบประมาณ 
ในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี พ.ศ. 2558 งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 937,082,551 บาท น าไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวน 756,830,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.76 สรุปผลการน าแผนพัฒนาสามปีฯ ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์
ค่าระดับดี 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
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งบประมาณที่น าไปปฏิบัติ

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี

2.1 การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2558 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ 
งบประมาณใน

แผนพัฒนาสามปี 
น าไปปฏิบัติ ทั้งหมด 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    และการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับ 
    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

161,075,000 102,709,400 10.96 
 
 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 147,356,131 104,142,847 11.11 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา 
    ทรัพยากรมนุษย์ 

69,303,200 51,940,350 5.54 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ 
    ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

115,677,000 79,087,063 8.44 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

3,650,000 2,121,500 0.23 

6. การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง 
    การปกครอง 

440,012,220 
 

416,829,240 44.48 

รวม 937,082,551 756,830,400 80.76 
 
2.2 แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนเงิน(ล้านบาท) 
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งบประมาณในแผนที่น าไปสู่การปฏิบัติ

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปีแยกตามราย
ยุทธศาสตร์

2.3 การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2558 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ 
งบประมาณใน

แผนพัฒนาสามปี 
น าไปปฏิบัติ แยกตาม         

รายยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
    และการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับ 
    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

161,075,000 102,709,400 63.76 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 147,365,131 104,142,847 70.67 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนา 
    ทรัพยากรมนุษย์ 

69,303,200 51,940,350 74.95 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ 
    ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

115,677,000 79,087,063 68.37 

5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

3,650,000 2,121,500 58.12 

6. การพัฒนาด้านการบริหารการเมือง 
    การปกครอง 

440,012,220 
 

416,829,240 94.73 

รวม 937,082,511 756,830,400 80.76 

2.4 แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติแยกตามรายยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนเงิน(ล้านบาท) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ    

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) 
  2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) 
  3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 30 โครงการ 

  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย มีดังนี้ 

  1. ในการจัดท าแผนสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 -2560)          
แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4 จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก   
คิดเป็นร้อยละ 89.12 และสัดส่วนของการน างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 80.76 ฝากข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งต่อไปควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วน  
บรรจุไว้ในแผนที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  
จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน ควรจะมีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมให้
มากกว่าเดิมจากโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี 7 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ 6 โครงการ แต่ในยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนา
งานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนและน าไปสู่การปฏิบัติ
ค่อนข้างมาก ควรจะมีการกระจายโครงการไปพัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  เพราะเชียงราย 
เป็นจังหวัดที่ควรยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

2. จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานพบว่า  
มีโครงการจ านวนมากที่น าไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วเพียงเล็กน้อย  
ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเป็นจ านวนมาก สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้า ท าให้การจัด
จ้าง เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดไว้  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควรเร่งรัดการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ 
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  3. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
  4. การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตรวจพบคือ การก่อสร้างถนนท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่การที่มีรถบรรทุก
หนักสัญจรไปมาผ่านเป็นประจ า ท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร ควรมีการประสาน อปท. 
ในพ้ืนที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการในเรื่องการใช้รถบรรทุกหนักวิ่ง 
  5. การด าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน 
ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้ค านึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม 
เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส ารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง  
  6. จากการดูวิสัยทัศน์เห็นควรเพ่ิมเติมงบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด ารงไว้  
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถขยายไปสู่อาเซียนได้ 
  7. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับ  
การพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผลน าไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนในครั้งต่อไป 
  8. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีนั้น ควรดูจากวิสัยทัศน์เป็นหลัก
และให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
  9. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และมีการกระจายให้สอดคล้องกัน  
   10. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอควรมี
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล 

11. ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ 
  12. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
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1 ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครอง 20 17.64
ส่วนท้องถิ่น

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13.23
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8.64
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8.73
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.64
3.4 วิสัยทัศน์ 5 3.72
3.5 กลยุทธ์ 5 3.72
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.00
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 3.64
3.8 แผนงาน 5 3.91
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 3.82
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.72

รวมคะแนน 100 83.41

5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของยทุธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย

ที่ ประเดน็การพิจารณา รวมคะแนนการประเมนิคะแนนเตม็



คะแนน รวมคะแนน
เตม็ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 การประเมนิ

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 20 15 15 17 18 15 18 18 20 19 19 20 194 17.64
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.5 10 15 15 12 14 14 15 12 14 13 145.5 13.23
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8 8 10 8 7 9 9 9 10 8 9 95 8.64
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8 7 10 9 8 9 9 9 10 8 9 96 8.73
     ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8 7 10 9 7 9 9 9 10 8 9 95 8.64
3.4 วิสัยทัศน์ 5 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 5 41 3.72
3.5 กลยุทธ์ 5 2 3 5 4 4 3 3 5 4 3 5 41 3.72
3.6 เปา้ประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 3 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 44 4.00
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 3 3 1 4 4 3 3 5 5 5 4 40 3.64
3.8 แผนงาน 5 3 4 1 5 4 4 4 5 4 4 5 43 3.91
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 3 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 42 3.82
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 3 1 5 4 3 4 4 5 4 5 41 3.72

รวมคะแนน 100 70.5 70 81 91 77 82 83 95 90 85 93 917.5 83.41

สรุปการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ที่ ประเดน็การพิจารณา
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ร้อยละ
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1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.91
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 10 8.45

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 10 7.91

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.45
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.55
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.45
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจน 5 4.27
     น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 3.55
     ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้อง 5 3.55
     กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 3.45
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 3.82
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ 5 3.73
     การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
     ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 3.91
     (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 5 4.18
       งบประมาณ
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ 5 4.18
       วัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ
5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 3.82

รวมคะแนน 100 81.18

6. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย

ที่ ประเดน็การพิจารณา คะแนนเตม็ รวมคะแนนการประเมนิ



คะแนน รวมคะแนน
เตม็ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 การประเมนิ

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 8 10 10 7 9 9 10 10 8 9 98 8.91
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 10 9 7 5 8 8 9 10 10 9 8 10 93 8.45

ไปปฏบิติัในเชิงปริมาณ
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 10 7 8 5 8 7 9 9 9 8 8 9 87 7.91

ไปปฏบิติัในเชิงคุณภาพ
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 8 5 8 9 9 9 10 10 8 9 93 8.45
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 50 4.55
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 49 4.45
5.3 เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจน 5 3 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 47 4.27
     น าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 3 4 1 4 4 3 3 5 4 4 4 39 3.55
     ชาติ 20 ปี
5.5 เปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้อง 5 3 4 1 4 4 3 3 5 4 4 4 39 3.55
     กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 3 4 1 4 4 3 2 5 4 4 4 38 3.45
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 3 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 42 3.82
5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือ 5 3 4 1 4 4 4 4 4 4 5 4 41 3.73
     การเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยืน
     ภายใต้หลักประชารัฐ

สรุปการตดิตามและประเมินผลโครงการของแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ที่ ประเดน็การพิจารณา ร้อยละ
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คะแนน รวมคะแนน
เตม็ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 การประเมนิ

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ที่ ประเดน็การพิจารณา ร้อยละ

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปา้หมาย 5 4 4 1 4 4 4 3 5 5 4 5 43 3.91
     (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 5 46 4.18
      งบประมาณ
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 46 4.18
      วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 4 1 4 4 4 3 4 5 4 5 42 3.82

รวมคะแนน 100 73 79 57 85 81 79 75 96 92 84 92 893 81.18
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