




   

ค ำน ำ 
 

  หนังสือจังหวัด เชียงราย ที่  ชร 0023.3/22536  ลงวันที่  9  มกราคม 2561  
เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
(วันที่  21 ธันวาคม 2560 - วันที่  20 เมษายน 2561) ทั้ งนี้  เพ่ือให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
การก าหนดให้มีเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมรับภาระในการ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือน าไปใช้เพ่ือจัดบริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  กอรปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงได้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐ 
และเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561 

 
 

  ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน 
การพัฒนา ประชาชนมีความสุข” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ งจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลได้อย่างทันท่วงท ี

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2  
พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งมรีายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

 จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท 
  แผนงาน 3.2 การเกษตร 

 จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  แผนงาน 2.1 การศึกษา 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 450,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 34,500,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
แผนงาน 3.2 การเกษตร 

 จ านวน 86 โครงการ รวมเป็นเงิน 43,000,000 บาท 
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โครงกำรพัฒนำของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด  

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

 จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,582,000 บาท 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  1. เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  2. เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3. เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

3. ข้ันตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีที่เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เ พ่ิมเติมและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
 



   

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 
 
 



ผ. 07

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 8 5,000,000  -  -  -  -  -  - 8 5,000,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 3 1,500,000  -  -  -  -  -  - 3 1,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 11 6,500,000  -  -  -  -  -  - 11 6,500,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 450,000  -  -  -  -  -  - 1 450,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 1 450,000  -  -  -  -  -  - 1 450,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 22 34,500,000  -  -  -  -  -  - 22 34,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 22 34,500,000  -  -  -  -  -  - 22 34,500,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร 86 43,000,000  -  -  -  -  -  - 86 43,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 86 43,000,000  -  -  -  -  -  - 86 43,000,000
รวม ผ.01 โครงกำร อบจ.เชียงรำย 120 84,450,000 - - - - - - 120 84,450,000
รวม ผ.04 โครงกำร อปท. (ประสำนแผนฯ) 2 3,000,000  -  -  -  -  -  - 2 3,000,000

รวมท้ังส้ิน 122 87,450,000 - - - - - - 122 87,450,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

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

4        



   

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงราย 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

 



ผ. 07

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 8 5,000,000  -  -  -  -  -  - 8 5,000,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 3 1,500,000  -  -  -  -  -  - 3 1,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 11 6,500,000  -  -  -  -  -  - 11 6,500,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 450,000  -  -  -  -  -  - 1 450,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 1 450,000  -  -  -  -  -  - 1 450,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 22 34,500,000  -  -  -  -  -  - 22 34,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 22 34,500,000  -  -  -  -  -  - 22 34,500,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร 86 43,000,000  -  -  -  -  -  - 86 43,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 86 43,000,000  -  -  -  -  -  - 86 43,000,000
รวมท้ังส้ิน 120 84,450,000 - - - - - - 120 84,450,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

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

5        



6        

ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ.เมืองเชียงรำย
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ริมกก - ม.15 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 104.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
624.00 ตร.ม. 
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 56.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
280 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.1 ต.รอบเวียง - ม.2 ต.ดอยฮาง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 750.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 
ตร.ม.

500,000  -  -  - จ านวนถนนหินคลุก
ท่ีได้รับการปรับปรุง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

3 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม - ม.5 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

500,000  -  -  - จ านวนถนนหินคลุก
ท่ีได้รับการปรับปรุง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

อ.แม่สรวย
4 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.15 ต.แม่สรวย - ม.7,8
ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ขยายผิวจราจรถนน คสล.
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
เป็นกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม.

500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การขยาย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

อ.เวียงป่ำเป้ำ
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 160.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
960.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

7        



8        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

อ.เทิง
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปล้อง - ม.7 
ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 166.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
996.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

อ.เวียงชัย
7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ผางาม อ.เวียงชัย -
ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 360.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,160 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

อ.แม่ลำว
8 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง  
ม.12 ต.ป่าก่อด า-ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 350.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,100 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

รวม 5,000,000  -  -  -8 โครงกำร



ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ.แม่ฟ้ำหลวง

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ม.9 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาวรวม 105.00 ม.
จ านวน 1 แห่ง

500,000 - - - จ านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ือกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรและ
ระบายน้ า

ส านักการช่าง

อ.เวียงป่ำเป้ำ

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าแม่เจดีย์
ม.11 เขต ทต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 - - - จ านวนเข่ือน
ป้องกันตล่ิงท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

เพ่ือกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรและ
ระบายน้ า

ส านักการช่าง

อ.เวียงเชียงรุ้ง
3 ปรับปรุงท านบดินป้องกันน้ าท่วม 

เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.4 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

หลังท านบกว้าง 4.00 ม.
ยาว 600.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม. 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 - - - จ านวนท านบดิน
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัย

ส านักการช่าง

รวม 1,500,000 - - -3 โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

ท่ี
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ผลท่ีคำดว่ำ

จะได้รับ
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงกำร วัตถุประสงค์

แผนงำนท่ี 3.2 การเกษตร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)
1 จัดหาและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์
4.0

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ส านัก
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย
 4.0

จ านวน 1 งาน 450,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ

ส านักการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีระบบ
การบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
เข้าสู่ประเทศไทย 
4.0 ท่ีมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษาฯ

รวม 450,000  -  -  -1 โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 2.1 การศึกษา

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน



ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงอัฒจันทร์ 1 ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 18.50 ม. 
ยาว 95.00 ม. พร้อม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และสุขาภิบาล ห้องต่างๆ 
ในช้ันท่ี 1 และ ช้ันท่ี 2 
จ านวน 1 แห่ง

4,850,000 - - - จ านวนอัฒจันทร์ท่ี
ได้รับการปรับปรุง

มีอัฒจันทร์ 1 
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง) ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียมภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 29.00 ม. 
ยาว 45.00 ม. โดยการ
ปรับปรุงห้องน้ า 
การทาสี การท าพ้ืน
ภายนอกอาคาร 
และการตกแต่งภายนอก
อาคาร จ านวน 1 แห่ง

2,000,000 - - - จ านวนโรงยิมเน
เซ่ียมท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีโรงยิมเนเซ่ียม 
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงกำรปรับปรุงสนำมกีฬำกลำงจังหวัดเชียงรำยเพ่ือรองรับกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติคร้ังท่ี 46 "เจียงฮำยเกมส์" ประกอบด้วย

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3 ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าสนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย ประตู 1,2 และ 3 ภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ  
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. โดยการ
ปรับปรุงป้าย การติดต้ัง
ตัวอักษรข้อความ และ
การก่อสร้างซุ้ม รปภ. 
จ านวน 3 แห่ง

1,800,000 - - - จ านวนซุ้มประตู
ทางเข้าสนามกีฬา
กลางท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีซุ้มประตูทางเข้า
สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง) ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

4 ปรับปรุงภายนอกอาคารสระว่ายน้ า 25 
เมตร และอัฒจันทร์แปลอักษร ภายในศูนย์
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

อาคารสระว่ายน้ า 
25 เมตร และอัฒจันทร์
แปลอักษร  
จ านวน 1 แห่ง

800,000 - - - จ านวนอาคารสระ
ว่ายน้ า 25 เมตร 
และอัฒจันทร์
แปลอักษรท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีอาคารสระว่ายน้ า 
25 เมตร และ
อัฒจันทร์แปลอักษร
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง) ได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

5 ปรับปรุงอัฒจันทร์โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 8.10 ม. 
ยาว 35.00 ม. 
จ านวน 1 แห่ง

600,000 - - - จ านวนอัฒจันทร์
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีอัฒจันทร์โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ท่ี
ได้มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

6 ปรับปรุงอัฒจันทร์ด้านกระถางคบเพลิง 
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 13.00 ม. 
ยาว 66.00 ม. 
จ านวน 1 แห่ง

1,500,000 - - - จ านวนอัฒจันทร์
ด้านกระถางคบ
เพลิงท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีอัฒจันทร์ด้าน
กระถางคบเพลิง
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลาง) ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

7 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าสู่สนาม
กีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 0.60 ม. 
ยาว 2.00 ม. สูง 3.00 ม. 
จ านวน 4 จุด 
และก่อสร้างป้ายแสดง
ทิศทาง ป้ายแผนท่ีบอก
ต าแหน่งและป้ายส าหรับ
ผู้พิการ จ านวน 4 จุด

1,200,000 - - - จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ท่ี
ได้จัดท า

มีป้ายประชาสัมพันธ์
ทางเข้าสู่สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย 
ท่ีได้มาตรฐาน

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

8 ปรับปรุงอาคารคชสารภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ปรับปรุงส่วนสระน้ า
ให้เป็นพ้ืนท่ี
ลานอเนกประสงค์ 
ต่อเติมหลังคาเพ่ือเป็น
พ้ืนท่ีพักคอย 
และปรับปรุงห้องน้ า 
จ านวน 1 แห่ง

1,500,000 - - - จ านวนอาคารคช
สารท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีอาคารคชสาร
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) 
ท่ีได้มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

13        



14        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

9 ปรับปรุงห้องน้ าบริเวณสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม 3 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 9.00 ม. 
จ านวน 1 แห่ง
และเพ่ิมห้องน้ าส าหรับ
ผู้พิการ 1 ห้อง 

400,000 - - - จ านวนห้องน้ า
บริเวณสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม
 3 ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงและจัดท า

มีห้องน้ าบริเวณ
สนามฟุตบอลหญ้า
เทียม 3 ภายในศูนย์
บูรณาการการ
เรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

10 ปรับปรุงร้ัวรอบสนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดความสูง 2.20 ม. 
ความยาวรอบสนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย จ านวน 1 แห่ง

1,200,000 - - - จ านวนร้ัวรอบ
สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงรายท่ี
ได้รับการปรับปรุง

มีร้ัวรอบสนามกีฬา
กลางจังหวัด
เชียงราย ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาขนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

11 ปรับปรุงสนามแฮนด์บอลชายหาดพร้อมร้ัว
รอบสนามภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดความกว้าง 
33.00 ม. ยาว 38.00 ม.
จ านวน 1 แห่ง

500,000 - - - จ านวนสนาม
แฮนด์บอล
ชายหาดพร้อมร้ัว
รอบสนามท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีสนามแฮนด์บอล
ชายหาดพร้อมร้ัว
รอบสนามท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
การถมดิม ปลูกหญ้า 
ปลูกต้นไม้ ก่อสร้างซุ้ม
ดอกไม้ และจัดสร้าง
ท่ีท้ิงขยะและถังขยะ 
จ านวน 1 แห่ง

1,800,000 - - - จ านวนสนามกีฬา
กลางจังหวัด
เชียงรายท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีสนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงรายท่ีมี
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

13 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
บริเวณซอย 5 ซอย 7 ด้านหน้าและ
ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Para Asphaltic Concrete) 
ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 - 8.00 ม. 
ยาว 1,270 ม. และถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Para 
Asphaltic Concrete) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 - 8.00 ม. 
ยาว 630 ม.

6,000,000 - - - จ านวนถนน 
ลาดยางผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
(Asphaltic 
Concrete) และ
พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
(Para Asphaltic 
Concrete) 
ท่ีได้มาตราฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

15        



16        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

14 ปรับปรุงพ้ืนผิวสนามแฮนด์บอลในร่ม 
ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดกว้าง 24.00 ม. 
ยาว 44.00 ม.
จ านวน 1 แห่ง

2,000,000 - - - จ านวนสนาม
แฮนด์บอลในร่ม
ได้รับการปรับปรุง

มีสนามแฮนด์บอล
ในร่มภายใน
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

15 ปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ระบบประปาภายใน
ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) จ านวน 1 แห่ง

1,500,000 - - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีระบบประปา
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

16 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมระบบสายไฟ
 บริเวณสนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
ระบบสายไฟ บริเวณ
สนามตะกร้อ สนาม
บาสเกตบอล โดยการ
ติดต้ังโคมสปอร์ตไลท์ 
จ านวน 24 ชุด

450,000 - - - จ านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมระบบ
สายไฟท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมระบบสายไฟ 
บริเวณสนามตะกร้อ
 สนามบาสเกตบอล
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐานและ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

17 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล
 1 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬากลางจังหวัด
เชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ติดต้ังโคมไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
จ านวน 24 ชุด พร้อม
โครงสร้างเหล็กยึดติด
โครงบริเวณสนาม
ฟุตบอล 1

2,000,000 - - - จ านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างสนามฟุตบอล
 1 ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามฟุตบอล 1 
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

17        



18        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

18 ติดต้ังเสาไฟระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขนาดความสูงเสา  
6.00 ม. พร้อมวางระบบ 
สายไฟใต้ดินและอุปกรณ์
ควบคุมการปิด-เปิด
อัตโนมัติ จ านวน 70 ชุด

1,500,000 - - - จ านวนเสาไฟ
ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมฐาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ท่ีได้จัดท า

มีเสาไฟระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างพร้อมฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

19 ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสนามฟุตบอล 1 และซุ้ม
กระถางคบเพลิง ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ซุ้มทางเข้าสนามฟุตบอล  
1 โครงสร้างเหล็ก
ประดับงานศิลปกรรม  
จ านวน 1 จุด และซุ้ม
กระถางคบเพลิง ประดับ
งานศิลปกรรมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 1 จุด

1,000,000 - - - จ านวนซุ้มทางเข้า
สนามฟุตบอล 1 
และซุ้มกระถางคบ
เพลิงท่ีได้จัดท า

มีซุ้มทางเข้าสนาม
ฟุตบอล 1 และซุ้ม
กระถางคบเพลิง 
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

20 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ปรับพ้ืน ปูบล็อคยางพารา
และหญ้าเทียม ปรับปรุง
ร้ัวและระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง จ านวน 1 แห่ง

900,000 - - - จ านวนสนามเด็ก
เล่นท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

มีสนามเด็กเล่น 
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

21 ปรับปรุงสนามเปตองภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย)

เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงรายให้ได้
มาตรฐานและรองรับการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ปรับพ้ืนท าขอบคันหิน 
สร้างร้ัวเหล็ก ระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและอ่ืนๆ
จ านวน 1 แห่ง

500,000 - - - จ านวนสนาม
เปตองท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีสนามเปตอง
ภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

22 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาต้านยา
เสพติด อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง ลานกีฬา
ต้านยาเสพติด อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ให้ได้มาตรฐาน

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ลานกีฬาต้านยาเสพติด
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 - - - จ านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างลานกีฬาต้าน
ยาเสพติดท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย ท่ีได้
มาตรฐาน และ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม 34,500,000  -  -  -22 โครงกำร

19        
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ.เมืองเชียงรำย
1 ขุดลอกล าเหมืองสายเลียบคลองชลประทาน

 ช่วงระหว่าง ม.4 ต.ริมกก -
ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 0.95 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

2 ขุดลอกล าน้ าเหมืองเสีย ช่วงระหว่าง 
ม.2 ต.รอบเวียง - ชุมชนดอยสะเก็น 
ม.8 เขตเทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.90 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 9.80 ม. 
ลึก 2.60 ม. ยาว 3,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

3 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ช่วงระหว่าง 
ม.1 ต.ท่าสาย - ชุมชนสันหนอง ม.3 
เขต ทน.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.20 ม. ลึก 1.40 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.20 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

4 ขุดลอกล าเหมืองฮ่องแฮด ช่วงระหว่าง 
ม.4 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.3 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.20 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,500 ม.  
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.25 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

5 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ ช่วงระหว่าง 
ม.8 ต.สันทราย - ม.5 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 3.50 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.50 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 3,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

6 ขุดลอกล าห้วยปู่หน่อ ช่วงระหว่าง 
ม.6 ต.ท่าสาย - ม.2 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.60 ม. ลึก 1.70 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.60 ม. 
ลึก 2.30 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

7 ขุดลอกคลองแม่สะก๋ึน ช่วงระหว่าง
ม.11 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - 
ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 1,400 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,400 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

8 ขุดลอกห้วยเอ้ียง ช่วงระหว่าง ม.9,14 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
ม.7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 1,800 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 1,800 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

9 ขุดลอกล าห้วยดอยสมบูรณ์ ช่วงระหว่าง 
ม.12 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6 ต.เช่ียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 2,200 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 2,200 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

10 ขุดลอกล าเหมืองโค้ง ช่วงระหว่าง 
ม.11 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
ม.14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

11 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งโล๊ะ ช่วงระหว่าง
ม.1 ต.ดอยฮาง - ม.1 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 2.80 ม. ลึก 0.70 ม. 
ยาว 2,700 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.20 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 2,700 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

12 ขุดลอกล าเหมืองโล๊ะ ช่วงระหว่าง ม.16
ต.บ้านดู่ - ม.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.60 ม. ลึก 0.90 ม 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.50 ม. 
ลึก 1.70 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

13 ขุดลอกแม่น้ างาม ช่วงระหว่าง 
ม.6 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.50 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

14 ขุดลอกล าเหมืองร่องป่าต้ิว ช่วงระหว่าง
ม.6 ต.บ้านดู่ - ม.4 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 1.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 4,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 3.70 ม. 
ลึก 1.30 ม. ยาว 4,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

23        



24        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

15 ขุดลอกห้วยแล้ง ช่วงระหว่าง 
ม.10 ต.แม่ข้าวต้ม - ม.7 ต.ท่าสุด 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.50 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.50 ม. 
ลึก 1.90 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.พำน
16 ขุดลอกล าห้วยต้นยาง ช่วงระหว่าง 

ม.9 ต.เจริญเมือง - ม.8 ต.สันติสุข 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.55 ม. ลึก 1.35 ม.
ยาว 1,450 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.30 ม. ยาว 1,450 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

17 ขุดลอกล าเหมืองร่องตุ่น ช่วงระหว่าง
ม.8 ต.เจริญเมือง - ม.3 ต.สันติสุข 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.70 ม. ลึก 1.35 ม. 
ยาว 1,600 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.20 ม. ยาว 1,600 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

18 ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะหนองวังช้าง
ม.3 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.3 
ต.ธารทอง อ.พาน และ ม.4 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.30 ม. ลึก 0.90 ม. 
ยาว 750.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 750.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

19 ขุดลอกล าน้ าแม่ส้าน ช่วงระหว่าง
ม.7 ต.ดอยงาม - ม.7 ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. 
ลึก 2.80ม. ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. 
ลึก 3.30 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

20 ขุดลอกล าเหมืองร่องข้ีนา ช่วงระหว่าง
ม.6 ต.สันมะเค็ด อ.พาน - ม.7 ต.ป่าแงะ
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 1.10 ม. ยาว 1,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 1,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

25        



26        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

21 ขุดลอกล าน้ าห้วยเสือตก ช่วงระหว่าง
ม.8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน - ม.11 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 13.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 1,100 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 13.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,100 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

22 ขุดลอกล าห้วยเตาถ่าน ช่วงระหว่าง
ม.11 ต.หัวง้ม - ม.3 ต.เวียงห้าว อ.พาน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. ลึก 1.30 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

23 ขุดลอกล าน้ าแม่ฮ่าง ช่วงระหว่าง
ม.11 ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. 
ลึก 2.80 ม. ยาว 2,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. 
ลึก 3.30 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

24 ขุดลอกสระเก็บน้ าสันป่ง ม.5 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.3,5,12 ต.ทานตะวัน และ 
ม.5,14 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 50.00 ม. ลึก 1.10 ม.
 ยาว 140.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 50.00 ม. ลึก 3.00 ม.
 ยาว 140.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

25 ขุดลอกหนองบวกเชียงใหม่ ม.7 ต.หัวง้ม
อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.4,7 ต.หัวง้ม และ ม.6 
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 35.00 ม. ลึก 1.85 ม.
 ยาว 420.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 35.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 420.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.แม่สำย
26 ขุดลอกล าเหมืองน้ ารวกน้อย 

ช่วงระหว่าง ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย -
ม.5 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.80 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 5,100 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 5,100 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

27 ขุดลอกล าเหมืองล้ือ ช่วงระหว่าง ม.4
ต.ศรีเมืองชุม - ม.2 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.80 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 5,100 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 5,100 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

27        



28        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

28 ขุดลอกหนองร่องพระเจ้า 
ม.5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ม.5 ต.เกาะช้าง และ ม.4 ต.แม่สาย
มิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 9-1-00 ไร่ 
(14,800 ตร.ม.) 
ลึก 5.70 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ี
โดยเฉล่ียประมาณ 
9-1-00 ไร่ 
(14,800 ตร.ม.)
ลึก 6.50 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

29 ขุดลอกล าเหมืองร่องบง ช่วงระหว่าง
ม.9 ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.แม่สายมิตรภาพ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.80 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 3,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

30 ขุดลอกหนองส้าน ม.2 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.2 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย และ ม.5 ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 8-0-00 ไร่ 
(12,800 ตร.ม.) 
ลึก 2.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 8-0-00 ไร่
(12,800 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

31 ขุดลอกล าน้ าหนองค าเบิน ช่วงระหว่าง
ม.6 ต.โป่งผา - ม.5 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,500 ม.
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ยาว 2,800 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 2,800 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

32 ขุดแก้มลิงล าน้ ามะ ม.8 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.8 ต.บ้านด้าย และ
ม.9 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3-0-00 ไร่ 
(4,800 ตร.ม.) 
ลึก 0.50 ม.
ขุดใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3-0-00 ไร่
(4,800 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

29        



30        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

33 ขุดลอกล าเหมืองเลียบคลองชลประทาน
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ศรีเมืองชุม - ม.2 
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 5,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 5,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

34 ขุดลอกล าเหมืองร่องควาย ช่วงระหว่าง
ม.5 ต.ศรีเมืองชุม - ม.2 ต.แม่สาย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. 
ลึก 3.50 ม. ยาว 2,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.แม่จัน
35 ขุดลอกล าเหมืองป่าอ้อ ช่วงระหว่าง 

ม.14 ต.ป่าซาง - ม.7 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.50 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 6,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

36 ขุดลอกล าน้ าคี ช่วงระหว่าง ม.1 
ต.ป่าซาง - ม.2 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 6,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

37 ขุดลอกล าเหมืองหลวง ช่วงระหว่าง
ม.6 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 6,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

38 ขุดลอกแม่น้ าจัน ช่วงระหว่าง 
ม.7 ต.ป่าตึง - ม.1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 1,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

39 ขุดลอกล าน้ าแม่สลอง ช่วงระหว่าง
ม.14 ต.ป่าซาง - ม.8 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 6,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 6,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

31        



32        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

40 ขุดลอกล าเหมืองป่ายาง ช่วงระหว่าง
ม.7 ต.ป่าซาง - ม.2 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 4,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 4,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

41 ขุดลอกแนวกันเขตหนองบัว 
ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.10 
ต.ป่าตึง และ ม.1,5,6 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. ลึก 1.50 ม.
 ยาว 570.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. ลึก 3.50 ม.
 ยาว 570.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

42 ขุดลอกแม่น้ าค า ช่วงระหว่าง 
ม.7 ต.แม่ค า - ม.8 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 2.50 ม.
 ยาว 1,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

43 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งสร้าง ช่วงระหว่าง
ม.8 ต.แม่ค า - ม.4 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 1.40 ม.
ยาว 4,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 4,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

44 ขุดลอกล าเหมืองร่องควายโอ่ 
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน -
ม.4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม.
 ลึก 1.30 ม. ยาว 2,200 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 2,200 ม.
ช่วงท่ี 2
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 5.00 ม.
 ลึก 1.30 ม. ยาว 600.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 600.00 ม. 
ช่วงท่ี 3 
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 3.00 ม.
 ลึก 1.00 ม. ยาว 700.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 3.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 700.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ช่วงท่ี 4
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 3.00 ม.
 ลึก 1.00 ม. ยาว 500.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 3.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
ช่วงท่ี 5
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 4.00 ม.
 ลึก 1.00 ม. ยาว 2,200 ม
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,200 ม.

33        



34        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

45 ขุดลอกคลองส่งน้ า ช่วงระหว่าง ม.14
ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.7 ต.จันจว้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 3.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 2,800 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,800 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

46 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าจอต้นกอก ม.4 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ม.4 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน และ ม.9 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 5-1-50 ไร่ (8,600
 ตร.ม.) 
ลึก 2.40 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 5-1-50 ไร่
(8,600 ตร.ม.) 
ลึก 4.30 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.เชียงของ
47 ขุดลอกหนองน้ าม้า ม.10 ต.เวียง 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.7,9,10 ต.เวียง และ 
ม.7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 64.00 ม. ลึก 1.50 ม.
 ยาว 180.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 64.00 ม. ลึก 2.50 ม.
 ยาว 180.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

48 ขุดลอกล าห้วยกว๊าน ช่วงระหว่าง 
ม.2 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ - ม.6 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 3,400 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.50 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 3,400 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

49 ขุดลอกหนองปลาก้างและล าเหมือง
สาธารณะ ม.3 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ม.3,ม.8,ม.10 ต.ศรีดอนชัย และ ม.6 
ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 3.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 4.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
ยาว 500.00 ม. 
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 39.50 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.
 ยาว 100.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 39.50 ม. 
ลึกเฉล่ีย 3.00 ม.
ยาว 100.00 ม. 
ช่วงท่ี 3
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 3.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. 
ยาว 1,600.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.
ยาว 1,600.00 ม. 

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
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2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

50 ขุดขยายหนองหลวง ม.9 ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.2,ม.3 ต.บุญเรือง 
และ ม.1 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 450.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. 
ยาว 250.00 ม. 
ขุดขยายพ้ืนท่ีหนองน้ า
เพ่ิมจากเดิมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 3,000.00 ตร.ม. 
ขุดขยายพ้ืนท่ีใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 455.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 4.50 ม. 
ยาว 600.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดขยาย

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

51 ขุดลอกล าน้ าดุก ช่วงระหว่าง ม.4 
ต.เวียง เช่ือมต่อ ม.5 ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 3.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 
ยาว 3,700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 5.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. 
ยาว 3,700.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

52 ขุดลอกล าน้ าร่องหิน ช่วงระหว่าง 
ม.13 ต.เวียง เช่ือมต่อ ม.5 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 3.00ม. 
ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 
ยาว 3,700.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 5.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 2.50 ม. 
ยาว 3,700.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

53 ขุดลอกล าน้ าห้วยเม็ง ม.6 ต.เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน และ ต.เวียง
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 10.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 14.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.70 ม. 
ยาว 1,100.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

54 ขุดลอกล าน้ าห้วยปู่เหล็กร่องปึง 
ช่วงระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนชัย เช่ือมต่อ 
ม.10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 3.00 ม.
ลึกเฉล่ีย 1.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 3.50 ม.
ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง 
ส่วนพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

37        



38        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

55 ขุดลอกล าห้วยซ้อ ช่วงระหว่าง ม.18 
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ - ม.3 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.50 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 3,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.80 ม. ยาว 3,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

56 ขุดลอกล าห้วยตอง ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.คร่ึง - ม.12 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.64 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,800 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.64 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 1,800 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

57 ขุดลอกหน้าฝายล าห้วยพร้าวกุด 
ม.5 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.5 ต.คร่ึง
อ.เชียงของ และ ม.2 ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. ลึก 1.50 ม.
 ยาว 200.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 35.00 ม. ลึก 3.00 ม.
ยาว 200.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

อ.แม่สรวย
58 ขุดลอกหนองยาว ม.13 ต.แม่พริก 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.13 ต.แม่พริก 
และ ม.4 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.50 ม. ลึก 2.00 ม.
 ยาว 450.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 33.00 ม. ลึก 2.60 ม.
ยาว 450.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

59 ขุดลอกล าเหมืองแม่ยางม้ิน 
ช่วงระหว่าง ม.27 ต.ท่าก๊อ - ม.4 
ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.20 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 1,700 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.20 ม. ยาว 1,700 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

60 ขุดลอกหนองเล็งหลวง ม.10 ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.10 ต.ป่าแดด และ
ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 2-3-50 ไร่ 
(4,600 ตร.ม.) ลึก - ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 2-3-50 ไร่
(4,600 ตร.ม.) ลึก 3.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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40        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

อ.เวียงป่ำเป้ำ
61 ขุดลอกล าเหมืองร่องนารี ช่วงระหว่าง

ม.4,5,6 ต.เวียง - ม.3 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 2.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 5,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. 
ลึก 1.40 ม. ยาว 5,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

62 ขุดลอกคลองส่งน้ าห้วยโป่งผา 
ช่วงระหว่าง ม.12 ต.เวียงกาหลง - 
ม.9 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 11.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. ยาว 1,600 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 13.50 ม. 
ลึก 1.70 ม. ยาว 1,600 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.เทิง
63 ขุดลอกห้วยค า ช่วงระหว่าง ม.8 

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 1.60 ม.
 ยาว 1,460 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,460 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

64 ขุดลอกร่องตู๊ด ช่วงระหว่าง 
ม.9 ต.ศรีดอนไชย - ม.5 ต.หนองแรด 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 2.00 ม.
 ยาว 450.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 3.00 ม.
 ยาว 450.00 ม.
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. ลึก 2.00 ม.
 ยาว 1,100 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ลึก 3.20 ม. ยาว 1,100 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

65 ขุดลอกร่องแช่ ช่วงระหว่าง 
ม.18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย - 
ม.2 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 29.50 ม. ลึก 4.00 ม.
 ยาว 325.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 29.50 ม. ลึก 5.00 ม.
 ยาว 325.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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42        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

66 ขุดลอกร่องข้ีนา ช่วงระหว่าง ม.3 
ต.หงาว - ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. ลึก 1.60 ม.
 ยาว 300.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 15.00 ม. ลึก 3.00 ม.
 ยาว 300.00 ม. 
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 1.60 ม.
 ยาว 370.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 3.00 ม.
 ยาว 370.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

67 ขุดลอกล าห้วยทรายกาด ช่วงระหว่าง
ม.6 ต.ตับเต่า - ม.14 ต.หงาว อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. ลึก 1.00 ม.
 ยาว 130.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. ลึก 3.00 ม.
 ยาว 130.00 ม.
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 1.50 ม.
 ยาว 600.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 2.50 ม.
 ยาว 600.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

68 ขุดลอกร่องคัวะ ช่วงระหว่าง ม.4 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง - ม.11 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 2.00 ม.
 ยาว 700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 3.20 ม.
 ยาว 700.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

43        



44        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

อ.พญำเม็งรำย
69 ขุดลอกล าห้วยร่องขุ่น ช่วงระหว่าง

ม.12 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - 
ม.7 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 11.00 ม. ลึก 1.90 ม.
 ยาว 2,075 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 12.00 ม. 
ลึก 2.40 ม. ยาว 2,075 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

70 ขุดลอกล าห้วยปู่ตุ๋ง ช่วงระหว่าง  
ม.3 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - 
ม.10 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,075 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,075 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

71 ขุดลอกล าห้วยเคียน ช่วงระหว่าง 
ม.9,8 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - 
ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,375 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,375 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

72 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งป่าห้า ช่วงระหว่าง
ม.5 ต.แม่ต๋ า - ม.7 ต.ตาดควัน 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.แม่ลำว
73 ขุดลอกล าห้วยข้ีต้ิว ช่วงระหว่าง ม.10 

ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.60 ม.
ยาว 2,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.20 ม. ยาว 2,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

74 ขุดลอกล าน้ าแม่ผง ช่วงระหว่าง ม.5,6,7
ต.จอมหมอกแก้ว - ม.3,4,5 ต.ป่าก่อด า
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

45        



46        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

75 ขุดลอกหนองบัว ม.7 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ม.7 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว และ ม.15 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 2-2-50 ไร่ 
(4,200 ตร.ม.) ลึก - ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 2-2-50 ไร่
(4,200 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

76 ขุดลอกบ่อกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร 
ม.8 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.8,12 
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว และ ม.14 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 0.30 ม. 
ยาว 180.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย 
กว้าง 20.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 180.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าท่ี
ได้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.ขุนตำล
77 ขุดลอกล าห้วยชมภู ช่วงระหว่าง ม.7,18

ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แม่ต๋ า 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.50 ม. ลึก 1.20 ม.
ยาว 3,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

78 ขุดลอกล าห้วยยางฮอม ช่วงระหว่าง 
ม.8 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แม่ต๋ า
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.50 ม. ลึก 1.30 ม.
ยาว 3,375 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,375 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

79 ขุดลอกล าห้วยตุ้มเต๋ย ช่วงระหว่าง ม.8
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล - ม.8 ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.50 ม. ลึก 1.20 ม.
ยาว 2,075 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,075 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.ป่ำแดด
80 ขุดลอกล าห้วยผักหนาม ช่วงระหว่าง

ม.5 ต.สันมะค่า - ม.10 ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.80 ม.  ลึก 0.50 ม.
 ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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48        

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

อ.เวียงเชียงรุ้ง
81 ขุดลอกล าห้วยตาด ช่วงระหว่าง ม.6 

ต.ป่าซาง - ม.13 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 2,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 2,000 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

82 ขุดลอกหนองร่องกลอย ม.9 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.9 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง และ ม.4 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
ประมาณ 2-0-75 ไร่ 
(3,500 ตร.ม.) ลึก - ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ียประมาณ 2-0-75 ไร่
(3,500 ตร.ม.) 
ลึก 3.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.เวียงชัย
83 ขุดลอกล าเหมืองหมวดปงพระเจ้า 

ช่วงระหว่าง ม.8 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
- ม.8 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 3,900 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. ยาว 3,900 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.2 การเกษตร

84 ขุดลอกคลองแม่ต๊าก ช่วงระหว่าง ม.14
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย - ม.10 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.00 ม.
ยาว 1,780 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,780 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ.ดอยหลวง
85 ขุดลอกหนองมะเกว๋น ม.10 

ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.5,6,7,10 
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวงและ ม.10
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 18.00 ม. ลึก 1.20 ม.
 ยาว 500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 18.00 ม. ลึก 3.20 ม.
 ยาว 500.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

86 ขุดลอกหนองยาว ม.7 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.4,7 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง และ ม.9 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 18.00 ม. ลึก 1.65 ม.
 ยาว 800.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 18.00 ม. ลึก 3.00 ม.
 ยาว 800.00 ม.

500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

รวม 43,000,000 - - -86 โครงกำร
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บัญชีโครงการพัฒนา 
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ประสานแผนท้องถิ่นระดบัจังหวัด 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
 

 



ผ. 07

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 3,000,000  -  -  -  -  -  - 2 3,000,000

รวมท้ังส้ิน 2 3,000,000 - - - - - - 2 3,000,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

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

โครงกำรประสำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
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ผ. 04

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

2561 2562 2563 2564

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอแม่ลำว
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(Asphaltic Concrete)  เช่ือมระหว่าง ม.
11 ต.ป่าก่อด า - ม.3 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 680.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4,080.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

อ ำเภอแม่สำย
2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง 
ม.13 ต.แม่สาย - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 500.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 
ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

รวม 3,000,000  -  -  -

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
โครงกำรประสำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

2  โครงกำร

แผนงำน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ



   

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
 



ผ. 07

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร 3 3,419,000 - - - - - - 3 3,419,000

รวมท้ังส้ิน 3 3,419,000  -  -  -  -  -  - 3 3,419,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

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

52        



53        

ผ. 08

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

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถยนต์ตรวจการณ์ ประเภทรถยนต์
อเนกประสงค์ แบบ 7 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,700 ซีซี 
มีก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 170 
แรงม้า ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ่านวน 1 คัน

1,486,000 - - - ส่านักปลัดฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
จ่านวน 2 คัน ๆ ละ 957,000 บาท

1,914,000 - - - ส่านักปลัดฯ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)



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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

3 อุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
(GPS) รถลากจูง พร้อมติดต้ัง จ่านวน 
2 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท โดยติดต้ังภายใน
รถลากจูงของ อบจ.เชียงราย จ่านวน 2 คัน 
คือ หมายเลขทะเบียน 81-9583 เชียงราย 
และ 81-1247 เชียงราย

19,000  -  -  - ส่านักการช่าง

รวม 3,419,000 - - -3 โครงกำร
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