




   

ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560   
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 อีกทั้ง ได้น าแผนฯ ไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
โดยได้ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  

  ใน ก ารนี้  จั งหวั ด เชี ยงราย ให้ ถื อปฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร จั งห วั ด เชี ย ง ร า ย  
ที่ ชร 0023.3/22536 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นค าถาม - แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกองแผน 
และงบประมาณ ได้ตรวจสอบโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ของส านัก/กองแล้ว ปรากฏว่าการน าแผน
ไปจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกิดความคลาดเคลื่อน ในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ   

  กอรปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงได้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ได้  
โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ทีเ่พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน  
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
27 กุมภาพันธ์ 2561 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2561 

 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหาร
การเมืองการปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2561 ขึน้ ซึ่งมรีายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

 จ านวน 40 โครงการ รวมเป็นเงิน 66,330,000 บาท 
แผนงาน 3.2 การเกษตร 

จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,370,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,465,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  แผนงาน 2.1 การศึกษา 

 จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,148,400 บาท 
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 

 จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,299,800 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 640,000 บาท 
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 250,000 บาท 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 750,000 บาท 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 400,000 บาท 
  แผนงาน 3.2 การเกษตร 

 จ านวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,450,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 

 จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,960,000 บาท 
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท 

โครงกำรพัฒนำส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  
องค์กรประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  แผนงาน 2.1 การศึกษา 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 400,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

โครงกำรพัฒนำของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด  

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

 จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 28,500,000 บาท 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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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 าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  1. เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  2. เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3. เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

3. ข้ันตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลง 



   

 
 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
 
 
 
 



 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 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 40 66,330,000  -  -  -  -  -  - 40 66,330,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 5 4,370,000 - - - - - - 5 4,370,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 45 70,700,000  -  -  -  -  -  - 45 70,700,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.6 การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 18 16,860,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 6 6,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 18 16,860,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา 5 7,148,400 3 1,948,400 3 1,948,400 3 1,948,400 14 12,993,600
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 9 1,299,800 - - - - - - 9 1,299,800

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 14 8,448,200 3 1,948,400 3 1,948,400 3 1,948,400 23 14,293,400
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 1 640,000 - - - - - - 1 640,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 4 3,000,000

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

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

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

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

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 3 1,640,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 9 4,640,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 เคหะชุมชน 1 400,000  -  -  -  -  -  - 1 400,000
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 2,800,000  -  -  -  -  -  - 2 2,800,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 12 5,650,000  -  -  -  -  -  - 12 5,650,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 15 8,850,000  -  -  -  -  -  - 15 8,850,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 5 1,960,000 4 1,360,000 4 1,360,000 4 1,360,000 17 6,040,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 300,000  -  -  -  -  -  - 1 300,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2,500,000 1 5,000,000 - - - - 2 7,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 7 4,760,000 5 6,360,000 4 1,360,000 4 1,360,000 20 13,840,000
รวม ผ.01 โครงกำร อบจ.เชียงรำย 90 100,863,200 14 12,773,400 13 7,773,400 13 7,773,400 130 129,183,400
รวม ผ.02 โครงกำร อบจ.เชียงรำย (อุดหนุน) 4 600,000  -  -  -  -  -  - 4 600,000
รวม ผ.04 โครงกำร อปท. (ประสำนแผนฯ) 11 22,000,000  -  -  -  -  -  - 11 22,000,000

รวมท้ังส้ิน 105 123,463,200 14 12,773,400 13 7,773,400 13 7,773,400 145 151,783,400



   

 
 

 
บัญชีสรุป / รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดเชียงรำย 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 
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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 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 40 66,330,000  -  -  -  -  -  - 40 66,330,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 5 4,370,000 - - - - - - 5 4,370,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 45 70,700,000  -  -  -  -  -  - 45 70,700,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.6 การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 18 16,860,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 6 6,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 4 3,465,000 18 16,860,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา 5 7,148,400 3 1,948,400 3 1,948,400 3 1,948,400 14 12,993,600
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 9 1,299,800 - - - - - - 9 1,299,800

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 14 8,448,200 3 1,948,400 3 1,948,400 3 1,948,400 23 14,293,400
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 1 640,000 - - - - - - 1 640,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 750,000 1 750,000 1 750,000 1 750,000 4 3,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 3 1,640,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 9 4,640,000

รวม 4 ปี

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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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)

รวม 4 ปี

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 เคหะชุมชน 1 400,000  -  -  -  -  -  - 1 400,000
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 2,800,000  -  -  -  -  -  - 2 2,800,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร 12 5,650,000  -  -  -  -  -  - 12 5,650,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 15 8,850,000  -  -  -  -  -  - 15 8,850,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 5 1,960,000 4 1,360,000 4 1,360,000 4 1,360,000 17 6,040,000
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 300,000  -  -  -  -  -  - 1 300,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2,500,000 1 5,000,000 - - - - 2 7,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 7 4,760,000 5 6,360,000 4 1,360,000 4 1,360,000 20 13,840,000
รวมท้ังส้ิน 90 100,863,200 14 12,773,400 13 7,773,400 13 7,773,400 130 129,183,400



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 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 12  
หน้า 4-1-3

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.  
ยาว 1,450.00 ม.

3,000,000 1,850,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย - ม.11
 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตรม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

8        



9        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 14  
หน้า 4-1-4

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 1,450.00 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.20 ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.8 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตรม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 15 
หน้า 4-1-4

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  370.00 ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
3 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.12 ต.ห้วยสัก - ม.17 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตรม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 17 
หน้า 4-1-4

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  370.00 ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
4 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.10 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400.00  ตรม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

10        



11        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 26
หน้า 4-1-6

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 470.00 ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
5 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย - 
ม.1 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 44
หน้า 4-1-9

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  320.00  ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย - ม.13 ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 370.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,220.00 ตรม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

7 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงถนนผิวจราจร
พาราสเลอร่ีซีล เช่ือมระหว่าง ม.6 
ต.ท่าสุด - ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 45
หน้า 4-1-9

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 450.00 ม.

1,000,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
7 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมปรับปรุงถนนลาดยาง 
พาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ท่าสุด - ม.6 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขยายถนน คสล. 
จากเดิมให้ผิวจราจร กว้าง
 6.00ม. และปูทับ
ด้วยพาราสเลอร่ีซีล 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 490.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,940.00
 ตร.ม.

1,000,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การขยาย

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

12        



13        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 46
หน้า 4-1-10

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง  6.00  ม.  
ยาว  320.00  ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.นางแล - ม.11 
ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.14 
ต.เวียง - ม.1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 47
หน้า 4-1-10

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม.

2,400,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เช่ือม
ระหว่าง ม.14 ต.เวียง - ม.1 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 870.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,220.00 ตร.ม.

2,400,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 55
หน้า 4-1-11

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
10 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.12 ต.ง้ิว อ.เทิง - ม.7 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

14        



15        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 70
หน้า 4-1-14

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 200.00 ม.

500,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
11 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.เวียงห้าว - ม.11 ต.หัวง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 210.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,260.00 ตรม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 77
หน้า 4-1-15

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
12 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง

ม.14 ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง  
อ.พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,080.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
12,480.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 78
หน้า 4-1-15

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว 340.00  ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 335.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,010.00 ตรม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

16        



17        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

14 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล
(PARA SLURRY SEAL) 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย - ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 96
หน้า 4-1-19

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 800 ม.

1,535,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
14 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย - ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 
จ.เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,170.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,020.00 ตร.ม.

2,430,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 148
หน้า 4-1-28

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 420.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ศรีเมืองชุม - 
ม.6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 
1,920.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

16 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.เวียงพางค า - ม.3 ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 149
หน้า 4-1-28

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,500.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
หินคลุกท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
16 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง

ม.9 ต.เวียงพางค า - ม.3 ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,920.00 ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,520.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
หินคลุกท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

18        



19        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.วาวี อ.แม่สรวย
เช่ือมเขตติดต่ออ าเภอฝาง จ.เชียงใหม่

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 165
หน้า 4-1-32

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ปี 2561
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 260.00 ม.
ปี 2562
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 530.00 ม.

1,000,000 2,000,000  -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย - เขตติดต่อ อ.ฝาง         
จ.เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,920.00 ตรม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้างง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง ม.16 
ต.เวียงชัย - ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 178
หน้า 4-1-34

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00  ม.  
ยาว  1,235.00  ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนน
ลาดยางท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.16 ต.เวียงชัย - ม.1
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตรม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง - 
ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 206
หน้า 4-1-40

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 880 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง - 
ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 765.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,590.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

20        



21        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

20 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.20 ต.แม่สลองใน - 
ม.18 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 207
หน้า 4-1-40

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.

1,100,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
20 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เช่ือมระหว่าง ม.20 ต.แม่สลองใน - 
ม.18 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.

1,300,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

21 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่สลองใน - ม.1
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 208
หน้า 4-1-40

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6.00 ม.

800,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
21 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่สลองใน - ม.1
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร

600,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

22 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.23 ต.แม่สลองใน - ม.9
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 209
หน้า 4-1-40

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.

1,100,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
22 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 23 ต.แม่สลองใน -
หมู่ท่ี 9 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8.00 ม.

1,100,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 แห่ง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

22        



23        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เช่ือม
ระหว่าง ม.2 ต.ดอยฮาง - ม.8 
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 7

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 420.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,520.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
23 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ดอยฮาง - ม.8 
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 640.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,840.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.บ้านดู่ - 
ชุมชนห้วยปลาก้ัง ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 3 หน้า 8

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ยาว 100.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 500.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ตร.ม. 
พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 3,800 ตร.ม.

1,800,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
24 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphatic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.บ้านดู่ - 
ชุมชนห้วยปลาก้ัง เขต ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 100 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม. 
พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อย
กว่า 4,400 ตร.ม.

1,800,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

24        



25        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

25 ถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง 
ชร.ถ1-0036 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บ้านแม่สลองใน 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ศรีค้ า - 
ม.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 6 หน้า 9

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ยาว 2 กม. ติดอุปกรณ์
จราจรเพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้รถ
ใช้ถนน

1,000,000 1,000,000  -  - จ านวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
25 ถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง 

ชร.ถ1-0036 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บ้านแม่สลองใน 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ศรีค้ า - 
ม.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ติดต้ังวัสดุและอุปกรณ์ใน
การอ านวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การจราจร ระยะทาง
ยาว 2,500.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.เวียง - ม.4
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 7 หน้า 9

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.เวียง - ม.4 
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 580.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,480.00 ตรม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

27 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 8 หน้า 9

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

26        



27        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
27 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 410.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,460.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

28 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ศรีค้ า - 
ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 11 หน้า 10

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 420.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,520.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
28 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ศรีค้ า - 
ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 465.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,790.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

29 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.ป่าหุ่ง - ม.11 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 1 หน้า 63

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 740.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,440.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
29 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง
ม.9 ต.ป่าหุ่ง - ม.11 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 840.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,040.00

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

30 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 64

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

28        



29        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
30 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล 

(Para Slurry Seal) เช่ือมระหว่าง
ม.9 ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,780.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน 
จ านวน 1 เส้นทาง

ส านักการช่าง

31 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.6 ต.ม่วงค า - ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 3 หน้า 65

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 170.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,020.00 ตร.ม.

200,000  -  -  - จ านวนถนนหินคลุก
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
31 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง

ม.6 ต.ม่วงค า - ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

200,000  -  -  - จ านวนถนนหินคลุก
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In Place Recycling
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ค า - ม.6 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 5 หน้า 66

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 765.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,590.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In Place Recycling
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ค า - ม.6 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 600.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

30        



31        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

33 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ศรีถ้อย - ม.19 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 6 หน้า 67

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
33 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ศรีถ้อย - ม.19
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 620.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,720.00 ตรม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

34 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.เจดีย์หลวง -
ม.3 ทต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 7 หน้า 68

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
34 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.เจดีย์หลวง -
ม.3 เขต ทต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 320.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,920.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

32        



33        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

35 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เช่ือม
ระหว่าง ม.6 ต.แม่เจดีย์ - ม.10 
ทต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 9 หน้า 70

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 740.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,440.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
35 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่เจดีย์ - ม.10
เขต ทต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 520.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,120.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ท่าข้าม - ม.2 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 10 หน้า 70

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

3,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เช่ือมระหว่าง  ม.1 ต.ท่าข้าม - ม.2 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 850.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.สันมะค่า - ม.10 ต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 12 หน้า 72

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,250.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

34        



35        

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
37 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.สันมะค่า - ม.10 ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,225.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,350.00 ตรม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

38 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่เจดีย์ - ม.7
เขต ทต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 13 หน้า 73

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

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

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
38 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่เจดีย์ - ม.7
เขต ทต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 820.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,920.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3, ม.25 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 14 หน้า 73

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,060.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,360.00 ตร.ม.

4,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.3,25 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,280.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,680.00 ตรม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

4,000,000  -  -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

40 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.4 
ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 15 หน้า 74

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.          
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
40 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง
จ านวน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

รวม 66,330,000  -  -  -40 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าจัน 
ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 3
หน้า 4-1-48

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 188.00 ม.

1,265,000  -  -  - จ านวนเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าจัน 

ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 70.00 ม.

370,000  -  -  - จ านวนเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
การป้องกันตล่ิง
ไม่ให้ทรุดตัว

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าลาว 
ม.5 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 14  
หน้า 4-1-50

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 260.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าลาว    

ม.5 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 275.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
การป้องกันตล่ิง
ไม่ให้ทรุดตัว

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กล าน้ าแม่มอญ ม.2 
ต. โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.2 ม.3
ต.โป่งแพร่ และ ม.3 ม.5 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 11

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 185.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนคลองส่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
3 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กล าน้ าแม่มอญ ม.2 
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม.2,3 
ต.โป่งแพร่ และ ม.3,5 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 130.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนคลองส่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

4 ปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กฝายดินด า ช่วงระหว่าง 
ม.7 ต.เจดีย์หลวง - ม.7 ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 3 หน้า 11

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 2.50 ม.
ยาวรวม 860.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนคลองส่งน้ า
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
4 ปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กฝายดินด า ช่วงระหว่าง 
ม.7 ต.เจดีย์หลวง - ม.7 ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ความยาวรวม 300.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนคลองส่งน้ า
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.19 
ต.แม่อ้อ - ม.5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 4 หน้า 12

เพ่ือส่งน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ขนาดกว้าง 1.50 ม.
ยาวรวม 500 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ าท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
5 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู เช่ือมระหว่าง ม.19
ต.แม่อ้อ - ม.5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือส่งน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
ยาว 310.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ าท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค

ส านักการช่าง

รวม 4,370,000  -  -  -5 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 ลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 6
หน้า 4-2-7

เพ่ือเป็นศูนย์กลางของคน
ในชุมชนเชียงราย ในการ
ท ากิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักศาสนา

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมโดยใช้
หลักธรรมทางศาสนา
ณ ลานธรรม หรือในวัน
ส าคัญทางศาสนา มีผู้ร่วม
กิจกรรม คร้ังละไม่น้อย
กว่า 500 คน

1,500,000 1,500,000 200,000 1,500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ลานธรรมเป็น
ศูนย์กลางของคนใน
ชุมชนเชียงราย เป็น
วิถีปฏิบัติของชาว
ไทยท่ีใช้หลักธรรม
ค าสอนทางศาสนา
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

หลักธรรมทางศาสนา 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในจังหวัด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามและ ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินและเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีเคือข่าย
ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ด าเนินกิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
 อันดีงามและภูมิปัญญา
ของท้องถ่ิน จ านวน 1 
คร้ังต่อปี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมทางศาสนา
 กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน

ลานธรรมเป็น
ศูนย์กลางของคน
เชียงรายในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน

ส านักการศึกษาฯ

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

2 งานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 9 
หน้า 4-2-7

เพ่ือจัดกิจกรรมหรือร่วม
สนับสนุนงานราชพิธี 
งานรัฐพิธีท่ีส าคัญของ
ประเทศและจังหวัดเชียงราย

จ านวน 14 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรมท่ีจัด งานราชพิธี งานรัฐ
พิธี ของจังหวัด
เชียงรายได้รับการ
ส่งเสริมและ
สนันสนุน

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 งานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด เพ่ือจัดกิจกรรมหรือร่วม

สนับสนุนงานราชพิธี 
งานรัฐพิธีท่ีส าคัญของ
ประเทศและจังหวัดเชียงราย

จ านวน 14 คร้ัง/ปี 3,000,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรมท่ีจัด งานราชพิธี งานรัฐ
พิธี ของจังหวัด
เชียงรายได้รับการ
ส่งเสริมและ
สนันสนุน

ส านักการศึกษาฯ

3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 1 
หน้า 4-2-8

เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตามแบบ
ประเพณีไทย-ภูฏาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 10,000
 คน

พุทธศาสนิกชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตาม
แบบประเพณีไทย-
ภูฏาน

ส านักการศึกษาฯ



ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศาสนา ประเพณี 

และวัฒนธรรม
เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน ได้เรียนรู้
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตามแบบ
ประเพณีไทย-ภูฏาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10,000 คน

900,000 900,000 900,000 900,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 10,000
 คน

พุทธศาสนิกชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตาม
แบบประเพณีไทย-
ภูฏาน

ส านักการศึกษาฯ

4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย เพ่ือท าหน้าท่ีมัคคุเทศก์
อาสา

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 15 
หน้า 4-2-9

เพ่ือฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ให้มีศักยภาพ
พร้อมส าหรับการฝึกปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์อาสา

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย จ านวน 
150 คน

1,038,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้และเกิด
ทักษะในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเท่ียว

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ให้มี
ศักยภาพพร้อม
ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
มัคคุเทศก์อาสา

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย เพ่ือท าหน้าท่ีมัคคุเทศก์
อาสา

เพ่ือฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ให้มีศักยภาพ
พร้อมส าหรับการฝึกปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์อาสา

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 155 คน

1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้และเกิด
ทักษะในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเท่ียว

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย ให้มี
ศักยภาพพร้อม
ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
มัคคุเทศก์อาสา

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

5 พัฒนศักยภาพและให้ความรู้ทักษะ
ด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่อง
เท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 19 
หน้า 4-2-11

เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน พร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 (Asean Econmics 
Community -AEC )

เยาวชน นักเรียน 
ประชาชนผู้ใสนใจ 
จ านวน 100 คนต่อปี

310,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้า
ร่วมโครงการ  
มีความรู้ ทักษะและ
การบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ทักษะด้าน
การบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน
พร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียวและ
การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Econmics
Community -
AEC )

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
5 พัฒนศักยภาพและให้ความรู้ทักษะ

ด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่อง
เท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะด้านการท่องเท่ียวทุก
รูปแบบ และพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียว พร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 (Asean Econmics 
Community -AEC )

ประชาชน สมาชิกกลุ่ม
ท่องเท่ียว สามชิกกลุ่ม
โฮมสเตย์ เยาวชน นักเรียน
 และผู้สนใจ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
 -อ าเภอเชียงของ 
150 คน/ปี
 -อ าเภอพญาเม็งราย 
100 คน/ปี
 -อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
100 คน/ปี
 -อ าเภอเวียงชัย
100 คน/ปี

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้า
ร่วมโครงการ  
มีความรู้ ทักษะและ
การบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ทักษะด้าน
การบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวโดย
ชุมชน
พร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียวและ
การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Econmics
Community -
AEC )

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

6 ฝึกอบรมยุวสภาวัฒนธรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 16

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้และ
ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถ่ิน ในการแนะน าและ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนด้วย
จิตส านึกในคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน
ของตนเอง น าไปสู่การ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวท้องถ่ินได้
อย่างถูกต้อง และเกิด
ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

จ านวน 3 รุ่น 200,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
ฝึกอบรม

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และ
ทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
ในการแนะน าและ
ประชาสัมพันธ์
ชุมชนด้วยจิตส านึก
ในคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนเอง 
น าปสู่การอนุรักษ์
และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว
ท้องถ่ินได้อย่าง
ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
6 ฝึกอบรมยุวสภาวัฒนธรรมส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอ าเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 16

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับความรู้และ
ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถ่ินในการแนะน า
และประชาสัมพันธ์ชุมชน 
ด้วยจิตส านึกในคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน
ของตนเอง น าไปสู่การ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวท้องถ่ินได้
อย่างถูกต้อง และเกิด
ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

จ านวน 1 รุ่น 
(อบรมจ านวน 3 วัน)

200,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
ฝึกอบรม

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และ
ทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
ในการแนะน าและ
ประชาสัมพันธ์
ชุมชนด้วยจิตส านึก
ในคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนเอง
น าปสู่การอนุรักษ์
และประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว
ท้องถ่ินได้อย่าง
ถูกต้องและเกิด
ประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวิต

รวม 6,465,000 3,465,000 3,465,000 3,465,0006 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นแบบ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 8
หน้า 4-3-4

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์
ของบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 368,000 368,000 368,000 368,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ 
บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน

บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาประยุกต์
ใช้ในการท างานและ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาใน
สังกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
และมีเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ส านักการศึกษาฯ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นแบบ

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์
ของบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้าง
เครือข่าย
ทางการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 188,400 188,400 188,400 188,400 จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ 
บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน

บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาประยุกต์
ใช้ในการท างานและ
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาใน
สังกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
และมีเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ส านักการศึกษาฯ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

2 ประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่ม
จังหวัด การศึกษาท้องถ่ิน
ท่ี 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 8
หน้า 4-3-4

เพ่ือประชุมสัมมนาจัดท า
สรุปประมวณผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถ่ินท่ี 16 (ภาคเหนือ
ตอนบน2) โดยน าผลท่ีได้ไป
ประมวลผลเป็นภาพรวม
ของการจัดการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีจัดท า
สรุปประมวลผล

สถานศึกษาและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกลุ่ม
จังหวัดการศึกษา
ท้องถ่ิน ท่ี 16 
(ภาคเหนือตอนบน 
2) มีข้อมูลด้าน
การศึกษาไป
วางแผนเพ่ือ
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานต่อไป

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 จัดประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่ม
จังหวัด การศึกษาท้องถ่ิน
ท่ี 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

เพ่ือประชุมสัมมนาจัดท า
สรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับ
กลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถ่ินท่ี 16 (ภาคเหนือ
ตอนบน 2 ) โดยน าผลท่ีได้
ไปประมวลผลเป็นภาพรวม
ของการจัดการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดท าสรุป
ประมวลผล

สถานศึกษาและ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินกลุ่ม
จังหวัดการศึกษา
ท้องถ่ิน ท่ี 16 
(ภาคเหนือตอนบน 
2) มีข้อมูลด้าน
การศึกษาไป
วางแผนเพ่ือ
พัฒนาการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานต่อไป

ส านักการศึกษาฯ

50        



51        

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ร.ร.อบจ. เชียงราย 
สู่ความเป็นเลิศ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 17 
หน้า 4-3-9

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศตามศักยภาพในแต่ละ
โปรแกรมวิชาท่ีมีความสนใจ
ได้ลงมือปฏิบัติ และ
แสดงออกในกิจกรรมท่ี
ตนเองถนัด

นักเรียนโรงเรียน 
อบจ.ชร. จ านวน
1,000 คน

700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของนักเรียน
 ร.ร.อบจ.เชียงราย 
11 โปรแกรมวิชามี
ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพ
ในแต่ละโปรแกรม
วิชาท่ีมีความสนใจ
พิเศษ

นักเรียน ร.ร. อบจ.
เชียงราย 11 
โปรแกรมวิชา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน
สูงข้ึน สามารถ
บรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

เปล่ียนแปลงเป็น
3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ร.ร.อบจ. เชียงราย 
สู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศตามศักยภาพในแต่ละ
โปรแกรมวิชาท่ีมีความสนใจ
ได้ลงมือปฏิบัติ และ
แสดงออกในกิจกรรมท่ี
ตนเองถนัด

จ านวน 12 โปรแกรมวิชา 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของนักเรียน
ร.ร.อบจ.เชียงราย 
12 โปรแกรมวิชามี
ความเป็นเลิศตาม
ศักยภาพในแต่ละ
โปรแกรมวิชาท่ีมี
ความสนใจพิเศษ

นักเรียน ร.ร.อบจ.
เชียงราย 
12 โปรแกรมวิชา
มีผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนสูงข้ึน
สามารถบรรลุ
มาตรฐานการ
เรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 - ค่าอาหารกลางวัน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 21 
หน้า 4-3-10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้นักเรียนระดับ
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาได้มีอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ อย่างท่ัวถึง

โรงเรียนสังกัด อบจ.
เชียงราย 1 แห่ง 
จ านวน 301 คน

1,204,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000 นักเรียนอนุบาล 
และป.1-ป.6 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน ร้อยละ 100

นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทานท่ีมี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่าง
ท่ัวถึง

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

เปล่ียนแปลงเป็น
4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
 - ค่าอาหารกลางวัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้นักเรียนระดับ
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาได้มีอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ อย่างท่ัวถึง

โรงเรียนสังกัด อบจ.
เชียงราย 1 แห่ง

1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 จ านวนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.เชียงราย
 ท่ีได้รับการ
สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน

นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทานท่ีมี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่าง
ท่ัวถึง

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

5 ก่อสร้างอาคารธรรมสถาน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 25 หน้า
 4-3-14

เพ่ือปลูกฝังคุณ-ธรรมจริย
ธรรมอันดีงามตามหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้กับนักเรียน

อาคารธรรมสถาน 
จ านวน 1 หลัง

7,500,000  -  -  - มีอาคารธรรมสถาน
จ านวน 1 หลัง

นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
อันดีงามตามหลัก 
ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
และมีความพร้อม
ท้ังทางร่างกายใจ

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

เปล่ียนแปลงเป็น
5 ก่อสร้างอาคารธรรมสถาน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

จัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติธรรมของนักเรียน

อาคารธรรมสถาน 
จ านวน 1 หลัง

5,000,000  -  -  - มีอาคารธรรมสถาน
จ านวน 1 หลัง

นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
เชียงราย ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
อันดีงามตามหลัก 
ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
และมีความพร้อม
ท้ังทางร่างกายใจ

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร.)

รวม 7,148,400 1,948,400 1,948,400 1,948,4005 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

1 อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
เร่ืองเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 1 หน้า 4-3-15

เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
เร่ืองเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้กับประชาชน
 เยาวชนและผู้เก่ียวข้อง

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน กลุ่มแกนน า 
เยาวชน และผู้เก่ียวข้อง 
รวม 1,200 คน

400,000  -  -  - ร้อยละของผู้อบรม
มีความรู้ทักษะเร่ือง
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ประชาชน กลุ่มแกน
น าเยาวชนและ
ผู้เก่ียวข้องท่ีผ่านการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน
และเกิดการสร้าง
เครือข่ายการ
ด าเนินงานสาธารณสุข
ในชุมขน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
1 อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการ

เร่ืองเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
เร่ืองเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้กับประชาชน
 เยาวชนและผู้เก่ียวข้อง

จ านวน 4 รุ่น 
รุ่นละ 200 คน

352,800  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ประชาชน กลุ่มแกน
น าเยาวชนและ
ผู้เก่ียวข้องท่ีผ่านการ
อบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน
และเกิดการสร้าง
เครือข่ายการ
ด าเนินงานสาธารณสุข
ในชุมขน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

2 อบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน (ยสร)

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 2 หน้า 4-3-15

เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้ 
ทักษะและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนน าด้าน
สาธารณสุข และการแลก
เปล่ียนเรียนรู้ สร้างความรัก
ความสามัคคีในกลุ่ม

นักเรียนแกนน า(ยสร) และ
 ครูอนามัย 
รวม 200 คน

106,000  -  -  - ร้อยละของแกนน า 
(ยสร)และครูอนามัยมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน

นักเรียนแกนน า(ยสร)
 มีความรู้ทักษะและ
ศักยภาพในการ
ขับเคล่ือนงานส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
2 อบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ

ในโรงเรียน (ยสร)
เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้ 
ทักษะและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนน าด้าน
สาธารณสุข และการแลก
เปล่ียนเรียนรู้ สร้างความรัก
ความสามัคคีในกลุ่ม

จ านวน 1 คร้ัง 90,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

นักเรียนแกนน า(ยสร)
 มีความรู้ทักษะและ
ศักยภาพในการ
ขับเคล่ือนงานส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

3 อบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คนตามแนวชายแดน

จำกเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
 (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 3 หน้า 4-3-16

 -เพ่ืออบรมและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนตาม
แนวชายแดนฯ
 -เพ่ือจัดท าร่างมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 
ตลอดจนการเตือนภัย
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คนตามแนวชายแดน

อบรมบุคลากร ภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย จ านวน 
150 คน

53,000  -  -  - ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรม
ได้จัดท าร่างมาตรการ
เฝ้าระวังและเตือนภัย
โรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน ใช้เป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกัน

บุคลากร ภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ี
จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจใน
มาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
3 อบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คนตามแนวชายแดน

 -เพ่ืออบรมและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคนตาม
แนวชายแดนฯ
 -เพ่ือจัดท าร่างมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 
ตลอดจนการเตือนภัย
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คนตามแนวชายแดน และ
พัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือการ
เฝ้าะวังให้มีประสิทธิภาพ

จ านวน 1 คร้ัง 51,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

บุคลากร ภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ี
จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจใน
มาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

4 จัดประชุมวิชาการให้ความรู้
ประชาชนเร่ืองโรคติดต่อ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 4 หน้า 4-3-16

เพ่ือประชุมวิชาการให้
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ การ
ป้องกันโรค การดูแลตนเอง
แก่ประชาชน

จัดประชุมวิชาการ
ประชาชน กลุ่มแกนน า
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ภาคีเครือข่ายในจังหวัด
เชียงราย จ านวน 300 คน
ต่อปี

97,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้เร่ือง
โรคติดต่อและทักษะ
ในการดูแลตัวเอง

ผู้ร่วมประชุมมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ
เพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ในการดูแลตนเองและ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อต่างๆ
ได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
4 จัดประชุมวิชาการให้ความรู้

ประชาชนเร่ืองโรคติดต่อ
เพ่ือประชุมวิชาการให้
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ การ
ป้องกันโรค การดูแลตนเอง
แก่ประชาชน

จัดประชุมวิชาการ
ประชาชน กลุ่มแกนน า ผู้
มีส่วนเก่ียวข้องภาคี
เครือข่ายในจังหวัด
เชียงราย จ านวน 1 คร้ัง

96,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้ร่วมประชุมมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ
เพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ในการดูแลตนเองและ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อต่างๆ
ได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

5 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 6 หน้า 4-3-17

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ความรู้ ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ 
จ านวน 1 คร้ัง

170,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
มหกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เร่ือง
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
5 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ความรู้ ป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ 
จ านวน 1 คร้ัง

98,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
มหกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เร่ือง
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

6 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 7 หน้า 4-3-17

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ือง
โรคไข้เลือดออกและการ
ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมรวมพลังฯ
จ านวน 18 คร้ัง

230,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมป้องกันแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก
และสามารถป้องกัน
ตนองได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
6 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ือง
โรคไข้เลือดออกและการ
ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมรวมพลังฯ
จ านวน 18 คร้ัง

170,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมป้องกันแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออก
และสามารถป้องกัน
ตนองได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

7 เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 15 หน้า 4-3-20

เพ่ืออบรมให้กับเยาวชน 
ครู ผู้ปกครอง ในสถาน
ศึกษา ให้รู้ถึงบทบาท
และคุณค่าของความเป็น
ชาย/หญิง ในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการกับอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ของวัยรุ่นตลอดจนทักษะ
และทัศนคติในการมอง
โลกกว้าง

เยาวชน ครู ผู้ปกครอง ใน
สถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 200 คน

200,000  -  -  - ร้อยละของเยาวชน
ครู ผู้ปกครอง
ในจังหวัดเชียงราย 
มีทักษะชีวิต 
มีการปรับตัวและ
มีการเรียนรู้โลกกว้าง

ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดความตระหนัก
และมีองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่า
ของความเป็นชาย/
หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการกับอารมณ์
สัมพันธภาพ
ทางเพศพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
7 เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ เพ่ืออบรมให้กับเยาวชน 

ครู ผู้ปกครอง ในสถาน
ศึกษา ให้รู้ถึงบทบาท
และคุณค่าของความเป็น
ชาย/หญิง ในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการกับอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ของวัยรุ่นตลอดจนทักษะ
และทัศนคติในการมอง
โลกกว้าง

จ านวน 1 คร้ัง
จ านวน 600 คน

142,000  -  -  - ร้อยละของเยาวชน
ครู ผู้ปกครอง  
ในจังหวัดเชียงราย 
มีทักษะชีวิต 
มีการปรับตัวและ
มีการเรียนรู้โลกกว้าง

ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดความตระหนัก
และมีองค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่า
ของความเป็นชาย/
หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ 
การจัดการกับอารมณ์
สัมพันธภาพ
ทางเพศพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

60        



61        

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

8 เสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและ
เยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 16 หน้า 4-3-20

เพ่ืออบรมให้ความรู้กับเด็ก
และนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
ในสถานศึกษาในเร่ืองการ
เดินทางบนท้องถนนและ
ความปลอดภัยจากอุบัติภัย
บนถนน การสร้างจิตส านึก
สร้างวินัยและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 
จ านวน 500 คน

150,000  -  -  - จ านวนของส่ือหรือ
กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ

นักเรียน ผู้ปกครอง
ครูในสถานศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเดินทางบน
ถนนและมีความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุบนถนน เกิด
จิตส านึกใน
สถานศึกษาและ
ตระหนักถึงการใช้รถ
อย่างมีวินัยท าให้
เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนน้อยลง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

เปล่ียนแปลงเป็น
8 เสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและ

เยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพ่ืออบรมให้ความรู้กับเด็ก
และนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
ในสถานศึกษาในเร่ืองการ
เดินทางบนท้องถนนและ
ความปลอดภัยจากอุบัติภัย
บนถนน การสร้างจิตส านึก
สร้างวินัยและอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

จ านวน 1 คร้ัง
จ านวน 450 คน

100,000  -  -  - จ านวนของส่ือหรือ
กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ

นักเรียน ผู้ปกครอง
ครูในสถานศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเดินทางบน
ถนนและมีความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุบนถนน เกิด
จิตส านึกใน
สถานศึกษาและ
ตระหนักถึงการใช้รถ
อย่างมีวินัยท าให้
เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนน้อยลง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2  สาธารณสุข

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

9 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1
พ.ศ. 2560 รายการท่ี 4 หน้า 106

เพ่ือจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ 
และการป้องกันตนเองอย่าง
ถูกวิธี

จ านวน 18 คร้ัง 230,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายมี
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ
ต่างๆ และสามารถ
ป้องกันตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
9 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อเพ่ือเผยแพร่
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ 
และการป้องกันตนเองอย่าง
ถูกวิธี

จ านวน 1 คร้ัง 200,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายมี
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ
ต่างๆ และสามารถ
ป้องกันตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1,299,800  -  -  -9 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

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

1 อบรมเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 1
หน้า 4-4-1

เพ่ืออบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ปัญหายาเสพติดและ
ตระหนักในปัญหาดังกล่าว

จัดอบรมให้แก่ฝ่ายปกครอง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล ในเขตอ าเภอเมือง
เชียงราย และเจ้าหน้าท่ี 
อบจ.เชียงราย 
จ านวน 300 คน

640,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจสามารถ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

อาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย และ
เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ได้ทราบ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัดฯ

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

เปล่ียนแปลงเป็น
1 อบรมเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

เพ่ืออบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ปัญหายาเสพติดและ
ตระหนักในปัญหาดังกล่าว

จัดอบรมให้แก่ฝ่ายปกครอง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบล ในเขตจังหวัด
เชียงราย และเจ้าหน้าท่ี 
อบจ.เชียงราย
จ านวน 117 คน

640,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เก่ียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล 
ในจังหวัดเชียงราย
และเจ้าหน้าท่ี อบจ.
เชียงราย ได้ทราบ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ส านักปลัดฯ

รวม 640,000  -  -  -1 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

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

1 สร้างเครือข่ายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย และสถานพินิจ
สานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย 
"ต้านภัยยาเสพติด" ประจ าปี
งบประมาณ 2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 1
หน้า 4-4-10

เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมและด้านยาเสพติด
ส าหรับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ชายหญิง ในโรงเรียน/
ชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
จ านวน 1,100 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
ผลกระทบของ
ยาเสพติด

เด็กและเยาวชน
ได้รับทราบถึงข้อ
กฎหมาย ข้ันตอน
และสิทธิต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนตาม
กระบวนการยุติธรรม

ส านักปลัดฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 สร้างเครือข่ายองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย และสถานพินิจ
สานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย 
"ต้านภัยยาเสพติด" 
ประจ าปีงบประมาณ 2561

เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมและด้านยาเสพติด
ส าหรับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนในชุมชน
หรือสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 
จ านวน 700 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เด็กและเยาวชน
ได้รับทราบถึง
ปัญหายาเสพติด
และข้อกฎหมายใน
กระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเก่ียวข้อง

ส านักปลัดฯ

รวม 250,000 250,000 250,000 250,0001 โครงกำร

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)
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ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 มหกรรมกีฬาประชาชนใน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 9 
หน้า 4-4-16

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กายแก่ประชาชนใน 
จ.เชียงราย เสริมสร้าง
ความรักสามัคคีของคน
ทุกเพศทุกวัยโดยใช้กีฬา
เป็นส่ือ

ประชาชนใน จ.เชียงราย
จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจท่ีดี

ประชาชนใน 
จ.เชียงราย 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเกิดความ
รักสามัคคี

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 มหกรรมกีฬาประชาชนใน จ.เชียงราย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง

กายแก่ประชาชนใน 
จ.เชียงราย เสริมสร้าง
ความรักสามัคคีของคน
ทุกเพศทุกวัยโดยใช้กีฬา
เป็นส่ือ

ประชาชนใน จ.เชียงราย
จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 คน

750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจท่ีดี

ประชาชนใน 
จ.เชียงราย 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเกิดความ
รักสามัคคี

ส านักการศึกษาฯ

รวม 750,000 750,000 750,000 750,0001 โครงกำร

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)



ผ. 01

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

1 ส่งเสริมการจัดการขยะ
อย่างย่ังยืน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย รายการท่ี 1 หน้า 4-5-2

 - เพ่ืออบรมให้ความรู้
ประชาชนเร่ืองการคัดแยก
ขยะจากต้นทาง
 -เพ่ือร่วมกันลดปริมาณ
ขยะต้นทางให้เหลือน้อย
ท่ีสุดในทุกพ้ืนท่ี

จ านวน 18 อ าเภอ 1,000,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการมี
ความรู้ในเร่ืองการคัด
แยกขยะจากต้นทาง 
และร่วมกันลดปริมาณ
ขยะในพ้ืนท่ี

ผู้เข้าอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการสามารถช่วยลด
ขยะต้นทางได้และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการขยะครบ
วงจรร่วมกับท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ

อย่างย่ังยืน
 - เพ่ืออบรมให้ความรู้
ประชาชนเร่ืองการคัดแยก
ขยะจากต้นทาง
 -เพ่ือร่วมกันลดปริมาณ
ขยะต้นทางให้เหลือน้อย
ท่ีสุดในทุกพ้ืนท่ี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 400,000  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ในเร่ืองการคัด
แยกขยะและร่วมกันลด
ปริมาณขยะได้

ผู้เข้าอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการสามารถช่วยลด
ขยะต้นทางได้และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการขยะครบ
วงจรร่วมกับท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 400,000  -  -  -1 โครงกำร

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)
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ผ. 01

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

1 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.สันมะเค็ด - ม.7
ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

จำกเดิม แผนงาน 3.2 การเกษตร
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 14 
หน้า 4-5-5

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 1,000.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัววี เช่ือมระหว่าง ม.9
ต.สันมะเค็ด - ม.7 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดปากราง
กว้าง 2.50 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
ยาว 950.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

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

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



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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฮ่าง 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ทานตะวัน - 
ม.14 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

จำกเดิม แผนงาน 3.2 การเกษตร
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 15 
หน้า 4-5-5

เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม

พ้ืนท่ี 3 ไร่ 800,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง

สามารถใช้
ประโยชน์ทางการ
เกษตรได้และมี
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฮ่าง 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ทานตะวัน - 
ม.14 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการ
เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม

1.งานขุดลอกหนองฮ่าง 
สภาพเดิม โดยเฉล่ียกว้าง 
15.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ยาว 450.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 15.00 ม. 
ลึก 3.50 ม. ยาว 450.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 16,650.00 ลบ.ม.
2.งานปรับปรุงถนน
ทางเข้าหนองฮ่าง 
ผิวจราจร 6.00 ม. 
ยาว 180.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

800,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง

สามารถใช้
ประโยชน์ทางการ
เกษตรได้และมี
ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

ส านักการช่าง

รวม 2,800,000  -  -  -2 โครงกำร
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ผ. 01

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

1 ขุดลอกล าน้ าคี ช่วงระหว่าง ม.10 
ต.ป่าตึง - ม.6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 1 
หน้า 4-5-3

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.50  ม.
ยาว 3,000 ม.

200,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ขุดลอกล าน้ าคี ช่วงระหว่าง ม.10 

ต.ป่าตึง - ม.6 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

สภาพเดิม
โดยเฉล่ียกว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.70 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.50 ม.
ยาว 2,500.00 ม.

200,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

2 ขุดลอกล าน้ าเหมืองส่งน้ าฝายเจ้าวอ 
ช่วงระหว่าง ม.10 ต.ธารทอง - ม.6 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 19 
หน้า 4-5-5

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 1.50 ม.
ยาว 4,700.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 ขุดลอกล าเหมืองส่งน้ าฝายเจ้าวอ 

ช่วงระหว่าง ม.10 ต.ธารทอง - ม.6 
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิม
โดยเฉล่ียกว้าง 7.00 ม. 
ลึก 1.95 ม. 
ยาว 4,700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่
ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.50 ม.
ยาว 4,700 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือรับทราบปัญหาส่ิงแวดล้อม
และหาแนวทางแก้ไข

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 27 
หน้า 4-5-7

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับผู้น า อปท. เจ้าหน้าท่ี
 อปท.ท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ี
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบัน 
การศึกษา ในเร่ืองการ
จัดท าแผนบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละกลุ่ม
พ้ืนท่ี

ผู้น าและเจ้าหน้าท่ี อปท.
ส่วนราชการ เอกชน 
สถาบัน การศึกษาและ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 180 คน

140,000  -  -  - ร้อยละของกลุ่ม
เป้าหมายเข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย

 - ได้มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ืน 
ส่วนราชการ องค์กร
เอกชน และ
สถาบัน การศึกษา
 - สามารถจัดท า
กรอบแนวทางใน
การจัดท าแผน
บริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมใน
ภาพรวมของจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

เปล่ียนแปลงเป็น
3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือรับทราบปัญหาส่ิงแวดล้อม
และหาแนวทางแก้ไข

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับผู้น า อปท. เจ้าหน้าท่ี
 อปท.ท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ี
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบัน 
การศึกษา ในเร่ืองการ
จัดท าแผนบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละกลุ่ม
พ้ืนท่ี

ผู้น าและเจ้าหน้าท่ี อปท.
ส่วนราชการ เอกชน 
สถาบัน การศึกษาและ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 180 คน

100,000  -  -  - ร้อยละของกลุ่ม
เป้าหมายเข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย

 - ได้มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ืน 
ส่วนราชการ องค์กร
เอกชน และ
สถาบัน การศึกษา
 - สามารถจัดท า
กรอบแนวทางใน
การจัดท าแผน
บริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมใน
ภาพรวมของจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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2561 2562 2563 2564
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม
Green Office

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 30 
หน้า 4-5-9

เพ่ืออบรมให้มีความรู้เร่ือง
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ในองค์กร การเพ่ิมมูลค่า
จากพลาสติกในส านักงาน
น ามาปลูกผักปลอดสารพิษ
และการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน คณะครู นักเรียน
 จ านวน 500 คน

500,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมตาม
โครงการมีความรู้
เร่ืองการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม
โดยน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ เร่ืองการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและน า
หลักปรัชญาเศรษจ
กิจพอเพียงมาปรับ
ใช้และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม

Green Office
เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ือง
ส่ิงแวดล้อมตามแนว
พระราชด าริ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 350,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้รับ
การฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ เร่ืองการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและน า
หลักปรัชญาเศรษจ
กิจพอเพียงมาปรับ
ใช้และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

5 ขุดลอกล าเหมืองเลียบพนังสายล่าง 
ช่วงระหว่าง ม.5 ต.ริมกก - ม.15 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 1 หน้า 29

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

กว้าง 3.50 ม. 
ลึก 1.50 ม.
ยาว 4,500.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
5 ขุดลอกล าเหมืองเลียบพนังสายล่าง 

ช่วงระหว่าง ม.5 ต.ริมกก - ม.15 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 2.30 ม. 
ลึก 0.65 ม. 
ยาว 3,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 4.60 ม.
ลึก 2.25 ม. 
ยาว 3,000.00 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
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

6 ขุดลอกแก้มลิง ม.3 ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.3,5,12 
ต.ทานตะวัน และ ม.9,11 ต.หัวง้ม อ.
พาน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 29

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

พ้ืนท่ีประมาณ 
4,000 ตร.ม. ลึก 2.50 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
6 ขุดลอกแก้มลิง ม.3 ต.ทานตะวัน 

อ.พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.3,5,12 
ต.ทานตะวัน และ ม.9,11 ต.หัวง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 40.00 ม.
ลึก 1.50 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 40.00 ม.
ลึก 4.30 ม. 
ยาว 100.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

7 ขุดลอกล าเหมืองแม่เปิน ช่วงระหว่าง
ม.10 ต.ป่าซาง - ม.3,4,6,10 ต.ศรีค้ า อ.
แม่จัน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 3 หน้า 29

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

กว้าง 4.00 ม. 
ลึก 1.50 ม.
ยาว 9,550.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
7 ขุดลอกล าเหมืองแม่เปิน ช่วงระหว่าง

ม.10 ต.ป่าซาง - ม. 3,4,6,10 ต.ศรีค้ า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.40 ม. 
ยาว 7,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 5.00 ม.
ลึก 1.90 ม.
ยาว 7,500 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
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

8 ขุดลอกหนองมน ม.6 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.6 ต.ห้วยซ้อ และ ม.4
 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 4 หน้า 29

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

พ้ืนท่ีประมาณ 5,000.00
ตร.ม. 
ลึก 2.50 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
8 ขุดลอกหนองมน ม.6 ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.6 ต.ห้วยซ้อ และ ม.4
 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 60.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 80.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 60.00 ม. 
ลึก 4.50 ม. 
ยาว 80.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

9 ขุดลอกหนองผาโตน ม.9 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.9 ต.หนองป่าก่อ และ 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 5 หน้า 30

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 5,000
 ตร.ม. 
ลึก 2.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
9 ขุดลอกหนองผาโตน ม.9 ต.หนองป่าก่อ 

อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง ม.9 ต.หนองป่าก่อ และ 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 40.00 ม. 
ลึก - ม.
ยาว 175.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 40.00 ม. 
ลึก 2.00 ม.
ยาว 175.00 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
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

10 ขุดลอกแก้มลิง ม.10 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ต.ศรีค้ า ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 6 หน้า 30

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

พ้ืนท่ีประมาณ 
4-1-50 ไร่ 
(7,000 ตร.ม.) 
ลึกเฉล่ีย 5.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
10 ขุดลอกแก้มลิง ม.10 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน

จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ม.10 ต.ศรีค้ า และ ม.12 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
3-3-50 ไร่ 
(6,200.00 ตร.ม) 
ลึก 2.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดพ้ืนท่ี
โดยเฉล่ีย 3-3-50 ไร่
(6,200 ตร.ม) 
ลึก 5.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

11 ขุดลอกหนองต้นปูน เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
ม.4,5,13 ต.ห้วยซ้อ และ ม.3,9 
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 1 หน้า 120

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

พ้ืนท่ีประมาณ 
6,000 ตร.ม. ลึก 2.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
11 ขุดลอกหนองต้นปูน ม.5 ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง ม.4,5,13 ต.ห้วยซ้อ และ 
ม.3,9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 75.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
ยาว 80.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 75.00 ม. 
ลึก 3.00 ม.
ยาว 80.00 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
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

12 ขุดลอกล าน้ าห้วยส้าน เช่ือมระหว่าง
ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.7 ต.ป่าก่อด า
 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมและใช้เป็นแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรส าหรับพ้ืนท่ี ม.3,4,5 
ต.จอมหมอกแก้ว ม.7 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 121

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
12 ขุดลอกล าน้ าห้วยส้าน ช่วงระหว่าง 

ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.7 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 เมตร 
ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

500,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

รวม 5,650,000  -  -  -12 โครงกำร



ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 4 
หน้า 4-6-2

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปีและศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดท าแผน

คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการ
สนับสนนุนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ทุกคน

1,000,000  -  -  - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เก่ียว กับการ
จัดท าแผน พัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี และได้
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ

สามารถจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปีให้ตรงกับปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนและ
เกิดความคุ้มค่า

กองแผนและ
งบประมาณ

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปีและศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดท าแผน

คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการ
สนับสนนุนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ทุกคน

600,000  -  -  - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เก่ียว กับการ
จัดท าแผน พัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี และได้
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ

สามารถจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปีให้ตรงกับปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนและ
เกิดความคุ้มค่า

กองแผนและ
งบประมาณ



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

2 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (Quality of work life)

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 10 
หน้า 4-6-6

เพ่ือฝึกอบรมและฝึกซ้อม
แผนภัยพิบัติต่างๆ ให้กับ
ผู้บริหาร ส.อบจ.
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในการ
เพ่ิมทักษะปรับปรุงกลไก 
และองค์ประกอบให้
สามารถจัดการสาธารณภัย
ได้ และเป็นการเตรียม
ความพร้อม

ผู้บริหาร ส.อบจ. 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง ของ อบจ.
เชียงราย และประชาชน 
ผู้มาติดต่อราชการ 
อบจ.เชียงราย 
จ านวน 300 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถป้องกัน
 และเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติ
ตนเม่ือเกิดภัยพิบัติ
ต่าง ๆ

ผู้บริหาร ส.อบจ. 
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา 
พนักงานจ้าง
ของ อบจ.เชียงราย 
และประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
อบจ.เชียงราย 
มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะและมี
ความพร้อม
รับสถานการณ์ภัย
พิบัติต่างๆ ได้
รวมท้ังสามารถ
ปรับปรุงกลไก
และองค์ประกอบ
ให้สามารถ
บริหารจัดการสา
ธารณภัยได้

กองการเจ้าหน้าท่ี
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ

ท างาน (Quality of work life)
เพ่ือฝึกอบรมพัฒนา
ความสามารถในการบริหาร
จัดการตนเอง ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจ อบจ.เชียงราย 
เสริมสร้างสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างานให้เกิด
ความสุข รวมท้ังเสริมสร้าง
ความม่ันใจต่อสภาพ 
แวดล้อมในการท างานท่ี
ปลอดภัยและเหมาะสมมี
การเตรียมความพร้อมท้ัง
ด้านสถานท่ี และการปฏิบัติ
ตนท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดภัย
พิบัติต่าง ๆ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
การพัฒนา
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ตนเองในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของ อบจ.เชียงราย 
เสริมสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตและ
การท างาน ให้เกิด
ความสุข รวมท้ัง
เสริมสร้างความ
ม่ันใจต่อสภาพ
แวดล้อมในการ
ท างานท่ีปลอดภัย
และเหมาะสม มีการ
เตรียมความพร้อม
ท้ังด้านสถานท่ี และ
การปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสมเม่ือเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ ได้

กองการเจ้าหน้าท่ี



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

3 วันท้องถ่ินไทย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 1 หน้า 32

เพ่ือจัดงานวันท้องถ่ินไทย 
และน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงโปรด
เกล้าจัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดงาน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงราย 
ได้น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
5 ท่ีทรงโปรดเกล้า
จัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทย

ส านักปลัดฯ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
3 วันท้องถ่ินไทย เพ่ือจัดงานวันท้องถ่ินไทย

และน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงโปรด
เกล้าจัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดงาน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงราย 
ได้น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
5 ท่ีทรงโปรดเกล้า
จัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทย

ส านักปลัดฯ



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 125

เพ่ือฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
ส.อบจ.เชียงราย ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง อบจ.
เชียงราย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหารใน
การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
 พร้อมศึกษาดูงานองค์กร
หรือหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ
ในการท างานด้านต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่าม
กัน พร้อมท้ังได้
เรียนรู้องค์กร
ต้นแบบในการ
ท างานด้านต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการ
พัฒนา

กองการเจ้าหน้าท่ี
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และ พนักงานจ้าง อบจ.
เชียงราย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหารใน
การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
 พร้อมศึกษาดูงานองค์กร
หรือหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ
ในการท างานด้านต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ให้
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่าม
กัน พร้อมท้ังได้
เรียนรู้องค์กร
ต้นแบบในการ
ท างานด้านต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในการ
พัฒนา

กองการเจ้าหน้าท่ี



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

5 อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย"

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 3 หน้า 127

 - เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากร 
อบจ.เชียงราย เก่ียวกับ
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
 - เพ่ือพัฒนาและเสริม
ทักษะ การปฏิบัติหน้าท่ีให้
ประสบผลส าเร็จตาม
นโยบายของนายก อบจ.
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความรู้ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ 
ท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
สามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี

เปล่ียนแปลงเป็น
5 อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย"

 - เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่บุคลากร 
อบจ.เชียงราย เก่ียวกับ
ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
 - เพ่ือพัฒนาและเสริม
ทักษะ การปฏิบัติหน้าท่ีให้
ประสบผลส าเร็จตาม
นโยบายของนายก อบจ.
เชียงราย

จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 คร้ัง/ปี

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความรู้ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 
สามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม 1,960,000 1,360,000 1,360,000 1,360,0005 โครงกำร
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ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 ส่งเสริมมีการส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 4 
หน้า 4-6-12

เพ่ืออบรมส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็น
ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมใน
การน ามาปรับใช้ในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์แนวคิดท่ี
กว้างไกลในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้ก้าวหน้า
ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
สร้างความรัก ความสามัคคี
การยึดม่ันในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน,สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
,ผู้น าชุมชน,ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรก านัน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์
ประจ าต าบลและ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
50 คน

1,000,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง และได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้ 
ได้เห็นตัวอย่างท่ี
เป็นรูปธรรม 
สามารถน าไป
เผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ท่ี
ได้รับให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและ
ชุมชนของตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้
เห็นตัวอย่างท่ีเป็น
รูปธรรมในการ
น ามาปรับใช้ในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูน
วิสัยทัศน์แนวคิดท่ี
กว้างไกลในการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
เพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้
ก้าวหน้า ทันต่อ
เหตุการณ์

กองกิจการสภาฯ

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ส่งเสริมมีการส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ืออบรมส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็น
ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมใน
การน ามาปรับใช้ในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์แนวคิดท่ี
กว้างไกลในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพ่ือพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้ก้าวหน้า
ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
สร้างความรัก ความสามัคคี
การยึดม่ันในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน,สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
,ผู้น าชุมชน,ก านัน,
ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรก านัน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์
ประจ าต าบลและ
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 
50 คน

300,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง และได้มี
โอกาสศึกษาเรียนรู้ 
ได้เห็นตัวอย่างท่ี
เป็นรูปธรรม 
สามารถน าไป
เผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ท่ี
ได้รับให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและ
ชุมชนของตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้
เห็นตัวอย่างท่ีเป็น
รูปธรรมในการ
น ามาปรับใช้ในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูน
วิสัยทัศน์แนวคิดท่ี
กว้างไกล ในการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
เพ่ือพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้
ก้าวหน้า ทันต่อ
เหตุการณ์

กองกิจการสภาฯ

รวม 300,000  -  -  -1 โครงกำร
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ผ. 01

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ระบบจราจร ป้ายเส้นทาง 
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ(สนามกีฬากลาง)

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 6 
หน้า 4-6-15

เพ่ือซ่อมสร้าถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้ายเส้นทาง 
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง) 
ในการรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา

จ านวน 1 แห่ง 5,000,000 5,000,000  -  - จ านวนถนน
ลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้าย 
เส้นจราจรท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง

มีถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้าย
เส้นทางภายในศูนย์
บูรณาการการ
เรียนรู้และ
นันทนาการ
(สนามกีฬากลาง)

ส านักการศึกษาฯ
/ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ระบบจราจร ป้ายเส้นทาง 
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ(สนามกีฬากลาง)

เพ่ือซ่อมสร้าถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้ายเส้นทาง 
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
(สนามกีฬากลาง)
ในการรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา

จ านวน 1 แห่ง 2,500,000 5,000,000  -  - จ านวนถนน
ลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้าย 
เส้นจราจรท่ีได้รับ
การซ่อมสร้า

มีถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระบบจราจร ป้าย
เส้นทางภายในศูนย์
บูรณาการการ
เรียนรู้และ
นันทนาการ
(สนามกีฬากลาง)

ส านักการศึกษาฯ
/ส านักการช่าง

รวม 2,500,000 5,000,000  -  -

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงกำร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



   

 
 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำ 
ส ำหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

 
 



 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 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 100,000 - - - - - - 1 100,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 1 100,000 - - - - - - 1 100,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 400,000  -  -  -  -  -  - 1 400,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 1 400,000  -  -  -  -  -  - 1 400,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000  -  -  -  -  -  - 2 100,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 2 100,000  -  -  -  -  -  - 2 100,000
รวมท้ังส้ิน 4 600,000 - - - - - - 4 600,000

รวม 4 ปี

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

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ผ. 02

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

1 จัดงาน 110 ปีของดีเวียงป่าเป้า 
ประจ าปี พ.ศ.2560

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 6 หน้า 4-5

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงป่าเป้า

เปล่ียนแปลงเป็น
1 จัดงาน 110 ปีของดีเวียงป่าเป้า 

ประจ าปี พ.ศ.2560
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงป่าเป้า

รวม 100,000  -  -  -

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

1 โครงกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



ผ. 02

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

1 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคมเป็น DIGITAL 
SAMAKKHIWITTHAYAKHOM 
เฟส 3

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 2 หน้า 4-9

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 444,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

มีแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน

กองแผนและ
งบประมาณ

โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสามัคคี

วิทยาคมเป็น DIGITAL 
SAMAKKHIWITTHAYAKHOM 
เฟส 3

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 400,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

มีแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน

กองแผนและ
งบประมาณ

โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม

รวม 400,000  -  -  -

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

1 โครงกำร

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
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ผ. 02

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

1 อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเร่ือง
ขายตรงและแชร์ลูกโซ่ขององค์กร
พัฒนาสตรีอ าเภอเวียงป่าเป้า 
เน่ืองในวันสตรีสากล

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายการท่ี 28 หน้า 4-16

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 60,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

กองแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.เวียงป่าเป้า

เปล่ียนแปลงเป็น
1 วันสตรีสากลอ าเภอเวียงป่าเป้า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของของ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000  -  -  - จ านวนคร้ัง

ท่ีได้อุดหนุน
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

กองแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.เวียงป่าเป้า

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



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

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงินอุดหนุนท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2 อบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
กฎหมายใกล้ตัวกลุ่มพัฒนาสตรี
อ าเภอเวียงป่าเป้า เน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายการท่ี 29 หน้า 4-16

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 60,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้แสดง
ความจงรักภักดีและ
ร าลึกถึงพระคุณแม่

กองแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.เวียงป่าเป้า

เปล่ียนแปลงเป็น
2 อบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ

กฎหมายใกล้ตัวกลุ่มพัฒนาสตรี
อ าเภอเวียงป่าเป้า เน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้แสดง
ความจงรักภักดีและ
ร าลึกถึงพระคุณแม่

กองแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.เวียงป่าเป้า

รวม 100,000  -  -  -2 โครงกำร
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บัญชีโครงกำรพัฒนำ 
จำกกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร  
ประสำนแผนท้องถิ่นระดบัจังหวัด 
เปลี่ยนแปลง 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 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 10 20,000,000 - - - - - - 10 20,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 10 20,000,000 - - - - - - 10 20,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 2,000,000 - - - - - - 1 2,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 1 2,000,000 - - - - - - 1 2,000,000
รวมท้ังส้ิน 11 22,000,000 - - - - - - 11 22,000,000

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
โครงกำรประสำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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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
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

อ ำเภอเชียงแสน
1 ก่อสร้างรางระบายน้้า เช่ือมระหว่าง 

ม.3,4,11 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - 
ม.2,7,8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 28  หน้า 4-24

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

กว้างข้างละ 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม.
ยาว 740.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนรางระบายน้้า
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปตัวยู เช่ือมระหว่าง ม.3,4,11 
ต.ศรึดอนมูล อ.เชียงแสน - ม.2,7,8 
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร

กว้าง 0.40 ม.
ลึก 0.50 ม.
ยาว 740.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนรางระบายน้้า
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
โครงกำรประสำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
2 ก่อสร้างร่องระบายน้้า คสล. 

พร้อมขยายไหล่ถนน เช่ือมระหว่าง 
ม.11 - ม.4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 24 หน้า 4-23

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 12.50 ม. 
ยาว 492.00 ม.

7,761,300  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
2 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู เช่ือมระหว่าง ม.11, 
ม.4 ต.เวียง - ม.3 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 1.50 ม. 
ยาว 400.00 ม.

3,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

อ ำเภอแม่สำย
3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เช่ือมระหว่าง

บ้านสันต้นปุย ม.5 เขต อบต.ห้วยไคร้ -
บ้านห้วยไคร้เหนือ ม.11 
เขต ทต.ห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 32 หน้า 4-25

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 650.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เช่ือม
ระหว่าง ม.5 ต.ห้วยไคร้ - ม.11 
เขต ทต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 830 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4,980.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

4 ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphatic
Concrete) เลียบคลองชลประทาน 
1L-RMC1 เช่ือมระหว่าง บ้านสันทราย
ม.9 - บ้านสันมะนะ ม.5 ต.แม่สาย -
บ้านเหมืองแดงน้อย ม.8 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 33 หน้า 4-25

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphatic Concrete) 
เลียบคลองชลประทาน 1L - RMC1 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ,ม.5 ต.แม่สาย -ม.8
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

1,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

อ ำเภอพญำเม็งรำย
5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา

เคพซีล เช่ือมระหว่าง บ้านเย้าแม่ต ้า (มูเซอ)
 ม.4 ต.ตาดควัน - บ้านขุนห้วย
แม่เปาใต้ ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 44 หน้า 4-29

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 กม.
ปี 2561=750.00 ม.
ปี 2562=750.00 ม.
ปี 2563=750.00 ม.
ปี 2564= 750.00 ม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
5 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.4
ต.ตาดควัน - ม.17 ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 740.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,440.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

อ ำเภอขุนตำล
6 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic 

Concrete บ้านพระเนตร ม.14 
เช่ือมบ้านต้าหลวง ม.13 อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 48 หน้า 4-30

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,700.00 ม.
ปี 2561=700.00 ม.
ปี 2562=500.00 ม.
ปี 2563=500.00 ม.
ปี 2564= 800.00 ม.

2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.ต้า - เขต ทต.บ้านต้า 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 750.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมต่อ 3 ต. บ้านสามัคคีเก่า ม.11 
ต.แม่ฟ้าหลวง - บ้านห้วยมุ ม.5 
ต.แม่สลองใน - บ้านห้วยหม้อ ม.14 
ต.เทอดไทย 

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 51 หน้า 4-31

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 9,700.00 ม.
ปี 2561 = 700.00 ม.
ปี 2562 =1,000.00 ม.
ปี 2563=4,000.00 ม.
ปี 2564=4,000.00 ม.

2,000,000 3,000,000 12,000,000 12,000,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง - 
ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 510.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,060.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ทุ่งก่อ - ม.11 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 56 หน้า 4-32

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
8 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ทุ่งก่อ - ม.11 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 870.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,220.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

9 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่มแก้ว ม.9 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เช่ือมต่อ 
บ้านหมากเอียก ม.8 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 59 หน้า 4-33

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 630.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 665.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,990.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองชลประทาน เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - บ้านเวียงหวาย 
ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย รายการท่ี 54 หน้า 4-31

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 670.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
10 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.2 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 720.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,320.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส้านักการช่าง

รวม 20,000,000 - - -10  โครงกำร

111        



112        

ผ. 04

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

อ ำเภอเวียงแก่น
1 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม

การท่องเท่ียวอ้าเภอเวียงแก่น

จำกเดิม แผนงาน 2.6 การศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ ตามแผน 
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 1 หน้า 4-34

เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวของ
อ้าเภอเวียงแก่น

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
จ้านวน 1 ป้าย

1,742,000  -  -  - จ้านวนป้าย
ท่ีได้ก่อสร้าง

นักท่องเท่ียว
เข้ามาเท่ียวใน
อ้าเภอเวียงแก่น
เพ่ิมข้ึน

ทต.หล่ายงาว อบจ.เชียงราย

เปล่ียนแปลงเป็น
1 แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวอ้าเภอเวียงแก่น

เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวของ
อ้าเภอเวียงแก่น

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของอ้าเภอเวียงแก่น 
พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์
กว้าง 14.80 ม. สูง 9.10 ม.

2,000,000  -  -  - จ้านวนความ
ยาวของถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง

นักท่องเท่ียว
เข้ามาเท่ียวใน
อ้าเภอเวียงแก่น
เพ่ิมข้ึน

ส้านักการช่าง

รวม 2,000,000  -  -  -1  โครงกำร

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
โครงกำรประสำนแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)



   

 
 

 
บัญชีโครงกำรพัฒนำ 

บัญชีครุภัณฑ ์
เปลี่ยนแปลง 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 1 28,500,000 - - - - - - 1 28,500,000

รวมท้ังส้ิน 1 28,500,000  -  -  -  -  -  - 1 28,500,000

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ผ. 08

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

1 อุตสาหกรรมและการโยธา

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 13 
หน้า 4-53

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ 
อบจ. เชียงราย

รถลาดยาง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
รถลาดยางชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
มีก าลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้าย
หลังเก๋งติดต้ังชุดปรับสภาพพ้ืนผิว
ทางจราจรท่ีประกอบส าเร็จรูปเป็นชุด
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 ลบ.ม.  
ถังบรรจุน้ ายางไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
พร้อมชุดควบคุมระบบปฏิบัติการท างาน
แบบอัตโนมัติ ส าหรับเลือกใช้การ
ฉีดพ่นปะซ่อมหลุม หรือการเทพ้ืน
ปูถนนได้อย่างต่อเน่ืองด้วยระบบการ
ส่ังการท างาน ภายในตัวรถมีชุดแปรง
กวาดไฮโดรลิค เพ่ือท าความสะอาดถนน
หรือไหล่ทาง จ านวน 1 คัน

- 28,500,000 - - ส านักการช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เปล่ียนแปลงเป็น
1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานของ 
อบจ.เชียงราย

รถลาดยาง ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล
มีก าลังขับเคล่ือนไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

28,500,000  -  -  - ส านักการช่าง

28,500,000               -                 -                 -   รวม 1  รำยกำร
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