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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561   
……………………. 

 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22 (3) จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบั บ เพ่ิ ม เติม  ครั้ งที่  3  พ .ศ . 2561  ส าหรับ เป็ นกรอบ ในการจัดท าข้อบัญ ญั ติ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค ำน ำ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยาย
เวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบ
อ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

  กอรปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข” จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ทีเ่พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคม
ท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  26 กรกฎาคม 2561 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2561 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป  ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการ
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

  กอรปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น 
การพัฒนา ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา 
ประชาชนมีความสุข” จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมรีายละเอียดโครงการตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. โครงการพัฒนาส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการ (แบบ ผ.01) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  - แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
   จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท (งบประมาณปี พ.ศ. 2561) 
   จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,080,000 บาท (งบประมาณปี พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  - แผนงาน  2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,130,000 บาท 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 19 โครงการ รวมเป็นเงิน 13,900,000 บาท 

- แผนงาน 3.2 การเกษตร  
 รวมจ านวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 9,040,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  - แผนงาน 2.1 การศึกษา  
   รวมจ านวน 18 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,084,590 บาท 
  - แผนงาน 2.2 สาธารณสุข  
   รวมจ านวน 18 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,950,000 บาท 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 612,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  - แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน  
   รวมจ านวน 18 โครงการ รวมเป็นเงิน 9,087,000 บาท 

- แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์  
 รวมจ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท 

  - แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน3,120,000 บาท 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 9,200,000 บาท 

- แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  
 รวมจ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 35,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
- แผนงาน 2.4 เคหะชุมชน  
 รวมจ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 
- แผนงาน 3.2 การเกษตร  
 รวมจ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
- แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป  
 รวมจ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 

  - แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,400,000 บาท 
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 2. โครงการพัฒนาส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 31 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,080,000 บาท 
  - แผนงาน 3.2 การเกษตร  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 700,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  - แผนงาน 2.1 การศึกษา  
   รวมจ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท 
  - แผนงาน 2.2 สาธารณสุข  
   รวมจ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  - แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,050,000 บาท 

3. โครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.04) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  - แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  
   รวมจ านวน 72 โครงการ รวมเป็นเงิน 92,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  - แผนงานที่ 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
- แผนงาน 3.2 การเกษตร  
 รวมจ านวน 69 โครงการ รวมเป็นเงิน 32,550,000 บาท 

4. โครงการพัฒนาที่ไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  - แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  
   รวมจ านวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 75,000,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
- แผนงานที่ 1.1 บริหารงานทั่วไป  
 รวมจ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 0 บาท  
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  5. บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (แบบ ผ.08) 

- รวมจ านวน 95 รายการ รวมเป็นเงิน 74,246,012 บาท 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จักได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  (1) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  (2) เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

(3) เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  (4) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

(5) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
(6) เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

3. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ 

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



 
 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ผ.01
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,500,000  - - 1 6,080,000  -  - 2 7,580,000
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 1 1,500,000  - - 1 6,080,000  -  - 2 7,580,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน  2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - - 4 1,130,000 4 1,130,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - - 9 7,500,000 5 3,200,000 5 3,200,000 19 13,900,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร  - - 5 3,880,000 3 2,580,000 3 2,580,000 11 9,040,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  - - 18 12,510,000 8 5,780,000 8 5,780,000 34 24,070,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา 1 250,000 7 1,382,590 5 726,000 5 726,000 18 3,084,590
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข  - 0 6 1,650,000 6 1,650,000 6 1,650,000 18 4,950,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - 0 2 212,000 1 200,000 1 200,000 4 612,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 250,000 15 3,244,590 12 2,576,000 12 2,576,000 40 8,646,590
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน  - - 6 3,029,000 6 3,029,000 6 3,029,000 18 9,087,000
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์  - - 1 800,000 1 800,000 1 800,000 3 2,400,000

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

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



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

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

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - - 4 1,040,000 4 1,040,000 4 1,040,000 12 3,120,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - - 3 5,240,000 1 1,980,000 1 1,980,000 5 9,200,000
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  - - 1 35,000,000 - -  -  - 1 35,000,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4  - - 15 45,109,000 12 6,849,000 12 6,849,000 39 58,807,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 2.4 เคหะชุมชน  - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
แผนงำนท่ี 3.2 การเกษตร  - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5  - - 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร 

แผนงำนท่ี 1.1 บริหารงานท่ัวไป  -  - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 4 3,800,000 1 800,000 1 800,000 6 5,400,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6  -  - 5 3,900,000 2 900,000 2 900,000 9 5,700,000
รวม ผ.01 โครงกำรพัฒนำ อบจ.เชียงรำย 2 1,750,000 55 65,363,590 37 22,785,000 36 16,705,000 130 106,603,590
รวม ผ.02 โครงกำรพัฒนำส ำหรับอุดหนุน อปท. ฯ - - 44 10,530,000  -  -  -  - 44 10,530,000
รวม ผ.04 โครงกำรประสำนแผนพัฒนำ อบจ.เชียงรำย 4 7,000,000 140 122,550,000 1 1,000,000 1 1,000,000 146 131,550,000
รวม ผ.06 โครงกำรพัฒนำท่ีไม่ใช้งบประมำณ 2 108,000 7 25,000,000 7 25,000,000 7 25,000,000 23 75,108,000

รวมท้ังส้ิน 8 8,858,000 246 223,443,590 45 48,785,000 44 42,705,000 343 323,791,590



 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ผ.01
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,500,000  - - 1 6,080,000  -  - 2 7,580,000
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 1 1,500,000  - - 1 6,080,000  -  - 2 7,580,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน  2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - - 4 1,130,000 4 1,130,000
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - - 9 7,500,000 5 3,200,000 5 3,200,000 19 13,900,000
แผนงาน 3.2 การเกษตร  - - 5 3,880,000 3 2,580,000 3 2,580,000 11 9,040,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  - - 18 12,510,000 8 5,780,000 8 5,780,000 34 24,070,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา 1 250,000 7 1,382,590 5 726,000 5 726,000 18 3,084,590
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข  - - 6 1,650,000 6 1,650,000 6 1,650,000 18 4,950,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - - 2 212,000 1 200,000 1 200,000 4 612,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 250,000 15 3,244,590 12 2,576,000 12 2,576,000 40 8,646,590

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  - - 6 3,029,000 6 3,029,000 6 3,029,000 18 9,087,000
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์  - - 1 800,000 1 800,000 1 800,000 3 2,400,000
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - - 4 1,040,000 4 1,040,000 4 1,040,000 12 3,120,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - - 3 5,240,000 1 1,980,000 1 1,980,000 5 9,200,000
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  - - 1 35,000,000 - -  -  - 1 35,000,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4  - - 15 45,109,000 12 6,849,000 12 6,849,000 39 58,807,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 2.4 เคหะชุมชน  - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
แผนงำนท่ี 3.2 การเกษตร  - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5  - - 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร 

แผนงำนท่ี 1.1 บริหารงานท่ัวไป  -  - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 4 3,800,000 1 800,000 1 800,000 6 5,400,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 6  -  - 5 3,900,000 2 900,000 2 900,000 9 5,700,000
รวมท้ังส้ิน 2 1,750,000 55 65,363,590 37 22,785,000 36 16,705,000 130 106,603,590



แบบ ผ. 01

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

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ด้วยวิธี 
Pavement in Place Recycling 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ง้ิว อ.เทิง - 
ม.2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 535.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,210 ตร.ม.

1,500,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

  ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.แม่ยาว -
ชุมชนห้วยปลาก้ัง ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,700.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
10,200 ตร.ม.

- - 6,080,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

  ส านักการช่าง

รวม 1,500,000 - 6,080,000 - 2 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1  อุตสาหกรรมและการโยธา
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน  2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพตาม
แนวทางประชารัฐ 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพของ
ประชาชน พัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ สามารถ
ยกระดับการสร้างงาน 
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ 
ตลอดจนสนับสนุนให้ส่วน
ราชการ และผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ (CMO) 
สามารถให้ค าแนะน า
การบริหารจัดการตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดอบรม
จ านวน  1 คร้ัง/ปี

- 200,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

พัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
สามารถยกระดับการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน  2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

2 อบรมเพ่ิมมูลค่าการผลิตผ้า
ให้แก่กลุ่มอาชีพผ้า 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมศักยภาพ ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ผ้า เพ่ิมมูลค่า
การผลิต และจ าหน่ายกลุ่ม
อาชีพผ้าให้เกิดกลุ่มอาชีพ
ท่ีเข้มแข็ง

จัดอบรม
จ านวน  1 คร้ัง

 - 360,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ เพ่ิมศักยภาพ
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
ผลิตผ้าให้มีคุณภาพ
เพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเกิด
กลุ่มอาชีพท่ีม่ันคง

1.กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

- 
2.สนับสนุนด้าน
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
จากกระทรวง 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3 อบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี
ของกลุ่มพัฒนาสตรีและ
กลุ่มอาชีพ

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมทักษะและส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่ม
อาชีพในการจัดท าบัญชี 
การจัดท างบทางการเงิน
เพ่ือใช้ในการบริหารงาน
ของกลุ่มและชุมชนได้

จัดอบรม 
จ านวน 1คร้ัง

 - 70,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ในการจัดท า
บัญชีอย่างถูกต้อง 
สามารถท าและอ่าน
งบทางการเงินได้ 
และน าความรู้ท่ีได้
ไปพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมของ
กลุ่มพัฒนาสตรีได้
อย่างเหมาะสม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน  2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

4 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุ

เพ่ือฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ
เก่ียวกับอาชีพให้มีรายได้และ
มีกิจกรรมเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มเกิดการสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายอาชีพ
หรือการพัฒนาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย
จ านวน 2 รุ่น

 - 500,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

1. ผู้สูงอายุมีความรู้
เก่ียวกับอาชีพเสริม
ท่ีสามารถเพ่ิมพูน
รายได้เอง
2. ผู้สูงอายุมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม
สร้างความสามัคคี
และสร้างก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต
3. มีเครือข่ายอาชีพ
ของผู้สูงอายุเพ่ิมมาก
ข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม  - 1,130,000  -  -  -  -  -4 โครงกำร



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 ปรับปรุงฐานพระบรมราชา
นุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 บริเวณ
ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล 
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5 
บริเวณศาลากลางหลังแรก 
ถนนสิงหไคล ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
ให้สมพระเกียรติ

ขนาดกว้าง 12.00 ม.
ยาว 18.00 ม.

- 1,000,000 - - จ านวนฐานพระ
บรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท าให้ฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5 บริเวณ
ศาลากลางหลังแรก
ถนนสิงหไคล ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้สมพระเกียรติ

  ส านักการช่าง   

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

11     



12     

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 สล่าน้อยแห่งล้านนา เพ่ือปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา
และเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถ่ินอันส าคัญของ
จังหวัดเชียงรายไว้มิให้
เส่ือมคลายและเป็นท่ีรู้จัก
ของคนรุ่นหลัง

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 250 คน

 - 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ล้านนาและร่วมกัน
สืบสานประเพณี
ของท้องถ่ิน

ส านักการศึกษาฯ

3 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และ
สืบสานประเพณี
วันเข้าพรรษาในจังหวัด
เชียงราย ให้คงอยู่สืบไป

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม
ท่ีได้ด าเนินการ

คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการพนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง อบจ.
เชียงราย รวมท้ัง
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้เข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณี
เข้าพรรษา

ส านักการศึกษาฯ



ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ฟ้ืนฟูและสืบสานภาษาล้านนา เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและ
สืบสานให้มีการเขียน 
การอ่านภาษาล้านนา
อย่างแพร่หลายและ
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
อักขระล้านนา และ
สร้างความตระหนักให้
คนเชียงรายได้รู้ถึง
รากเหง้าทางวัฒนธรรม
ของตนเองท่ีสืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
400 คน

 - 450,000 450,000 450,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
สามารถอ่าน เขียน 
ช่ือตัวเองเป็นภาษา
ล้านนาได้

ได้มีการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
และสืบสานให้มี
การเขียน การอ่าน
ภาษาล้านนา
อย่างแพร่หลาย
ในทุกภาคส่วน 

ส านักการศึกษาฯ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 พัฒนาและส่งเสริมด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะด้านการท่องเท่ียว
โดยชุมชน การท่องเท่ียว
เชิงเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์
2. เพ่ือศึกษาดูงานและ
สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการการ
ท่องเท่ียว จากแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน
3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในจังหวัดเชียงราย

 - ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการท่องเท่ียว
โดยชุมชน จ านวน 1 คร้ัง
 - ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร จ านวน 1 คร้ัง
 - ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ จ านวน 2 คร้ัง
 - ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย เพ่ือท าหน้าท่ี
เป็นมัคคุเทศก์อาสา 
จ านวน 1 คร้ัง
 - ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวและส่ือด้าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงราย จ านวน 2 คร้ัง

 - 3,500,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้มี
การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ทักษะด้าน
การท่องเท่ียวทางด้าน
ต่างๆพร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ีจะเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย 
2. ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และจัดกิจกรรมการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย 

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียว หมู่ 9 ต าบลหัวง้ม 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียว และส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
จังหวัดเชียงราย

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านท่องเท่ียว
โดยชุมชน 
จ านวน 1 ป้าย 
ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
สูง 5.00 ม. และ
ส่ืออ านวยความ
สะดวกเพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงราย

 - 600,000  -  - จ านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
และส่ิงอ านวย
ความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียว

มีป้ายประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และมีส่ิงอ านวย 
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีมา
เยือนจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเท่ียว หมู่ 25 ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้มีสถานท่ีรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ีสะดวก 
สวยงาม ปลอดภัย พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้
มาตรฐาน และส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดรายได้จากการ
ท่องเท่ียว

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ข้อมูลบริการ
นักท่องเท่ียว 
จ านวน 1 อาคาร
อาคารแบบ 2 ช้ัน 
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 12.00 ม.

 - 1,000,000  -  - จ านวนศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเท่ียว
ท่ีได้ก่อสร้าง

แหล่งท่องเท่ียวมีศูนย์
ข้อมูลส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่นักท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
ชุมชนเกิดรายได้
จากการท่องเท่ียว

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

8 อบรมให้ความรู้ ทักษะการใช้งาน
แอพพลิเคช่ันเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้
การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ให้เกิดประโยชน์ในการ
เดินทางและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัดให้กับนักท่องเท่ียว
ผู้สนใจได้รับทราบ

จัดอบรม 
จ านวน 1คร้ัง

 - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชนมีความรู้
ทักษะในการใช้งาน
แอพพลิเคช่ันในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และกระตุ้นให้เกิด
การท่องเท่ียว
ในจังหวัดเพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านวัฒนธรรมและ
ผู้ท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 80 คน

 - 300,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม - 7,500,000 3,200,000 3,200,000 9 โครงกำร



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาเกษตรกร
ท่ีปลูกข้าวอินทรีย์

เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรท่ีท านาข้าว 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการผลิตข้าว
อินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย
ในการบริโภค ปลอดสารเคมี 
ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ปรับเปล่ียน
ทัศนคติในการผลิตข้าวอินทรีย์
เพ่ือให้เกษตรกรและผู้บริโภค
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
และเพ่ิมรายได้จากการ
จ าหน่ายข้าวอินทรีย์และ
พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร
ต่อยอดสู่โครงการ "สมาร์ท
ฟาร์มเมอร์"

 - ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 2 คร้ัง/ปี
 - ฝึกอบรมให้ความรู้
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 780,000 780,000 780,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
 ทักษะ และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ท่ีใช้
ในการอุปโภค 
และการจ าหน่ายให้
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
และมีเกษตรกร
พัฒนาการปลูกข้าว
อินทรีย์สู่โครงการ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์
เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

17     



18     

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

2 สัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการปลูกยางพารา
ให้แก่เกตรกรผู้ปลูกยางพารา
ในการสนับสนุนให้เกิดรายได้
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
ยางพาราของเกษตรกร

จัดฝึกอบรม
จ านวน 1 คร้ัง

 - 50,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดฝึกอบรม

เกษตรกรผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
การปลูกยางพารา 
การเพ่ิมรายได้ 
และการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่าย
น้ ายางพารา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การท าเกษตรผสมผสาน 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการด าเนินกิจกรรม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎี
ใหม่โดยยึกหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพได้

 - ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 4 คร้ัง/ปี
 - ฝึกอบรมให้ความรู้
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

 - 2,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

เกษตรกรได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและได้
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์เร่ือง
การท าเกษตร
ผสมผสานโดยยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
น ามาปรับใช้ในการ
วางแผนประกอบ
อาชีพและถ่ายทอด
ต่อไปยังชุมชนของ
ตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

4 เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย 
(Fruit Festival)

เพ่ือจัดงานส่งเสริมและ
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
ในเขตจังหวัดเชียงรายและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย 
ให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

จัดงาน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ังท่ีจัดงาน เกษตรกรมีรายได้
จากการจ าหน่าย
ผลผลิตและมีตลาด
ในการจ าหน่าย
ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน
และมีการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรในจังหวัด
เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้
กับเกษตรกรในด้านการ
จัดการฝ้ายแบบครบวงจร

จัดอบรม
จ านวน  1 คร้ัง/ปี

 - 250,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการจัดการฝ้าย
แบบครบวงจร

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม - 3,880,000 2,580,000 2,580,000 5 โครงกำร

19     



20     

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

1 จัดท าศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติเก่ียวกับศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ท่ีย่ังยืน

เพ่ือพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติเก่ียวกับ
ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน

จ านวน 1 แห่ง 250,000  -  -  - โรงเรียนมี
ศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ
เก่ียวกับศาสตร์
พระราชาสู่การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน
จ านวน 1 แห่ง

โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
เก่ียวกับศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ท่ีย่ังยืน สามารถ
ให้บริการทางการศึกษา
อย่างสมบูรณ์

โรงเรียน อบจ.

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

2 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.ใน
เขตจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
เชียงราย บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
เชียงราย

แผนพัฒนาการศึกษา
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดเชียงราย
จ านวน 1 เล่ม

 - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564) 
ของ อปท.ในเขต
จังหวัดเชียงราย
ท่ีได้ด าเนินการจัดท า

มีแผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564)
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 เล่ม

ส านักการศึกษาฯ

3 พัฒนาศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ในการเข้าร่วม
การทดสอบความรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จ านวน 4 กิจกรรม
การทดสอบ

 - 315,600 315,600 315,600 จ านวนกิจกรรม
การทดสอบท่ี
นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมทดสอบ
ความรู้

นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมการ
ทดสอบความรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส านักการศึกษาฯ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

4 ตลาดนัดวิชาการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครูโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายแก่สาธารณชน
เชิงประจักษ์

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  - 160,400 160,400 160,400 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดแสดงผลงาน

ผลงานทางวิชาการ
ของครูโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้เผยแพร่แก่
สาธารณชนเชิง
ประจักษ์

ส านักการศึกษาฯ

5 ลานคนรักการอ่าน เพ่ือให้ประชาชนในสังคม
เกิดความตระหนักและ
เห็นคุณประโยชน์ในการ
อ่านหนังสือ เป็นการ
หมุนเวียนส่ือส่ิงพิมพ์ 
ภายในสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน

ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน  500 คน

 - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80 มีระดับ
ความพึงพอใจใน
ระดับดี

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับหนังสือ
ตามความสนใจของตน

ส านักการศึกษาฯ

6 สร้างสังคมแห่งการอ่านหนังสือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สร้างสังคมแห่งการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านแก่บุคลากรและ
ประชาชนทุกช่วงวัย

สถานศึกษา 
หน่วยงานแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
และตลอดชีวิตใน
พ้ืนท่ีอ าเภอต่างๆ
จ านวน 12 แห่ง

- 50,000 50,000 50,000 ด าเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
ครบตามเป้าหมาย 
10 แห่ง ข้ึนไป

ประชาชนทุกวัย
มีนิสัยรักการอ่าน
ผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านตามโครงการ

ส านักการศึกษาฯ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

7 ปรับปรุงระบบแสงและเสียง
ห้องประชุมในอาคารเรียน
ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือติดต้ังระบบแสงและ
เสียงห้องประชุมในอาคาร
เรียนของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 แห่ง - 456,590 - - มีการติดต้ังระบบ
แสงและเสียง
ท่ีได้มาตรฐาน

โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีห้อง
ประชุมท่ีมีระบบ
แสงและเสียง
ท่ีได้มาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.

8 ปรับปรุงอาคารซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และรองรับ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 1 แห่ง

 - 200,000  -  - จ านวนอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
ท่ีได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
เพ่ือรองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ส านักการศึกษาฯ

รวม 250,000 1,382,590 726,000 726,000  -  -7  โครงกำร
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

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

1 ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพ่ืออบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคติดต่อ การป้องกัน 
และการดูแลตนเอง
อย่างถูกวิธี

จัดอบรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

 - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชนแกนน าด้าน
สุขภาพและผู้เก่ียวข้อง
 มีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อเพ่ิมข้ึน 
สามารถดูแลและ
ป้องกันตนเองได้อย่าง
ถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย เพ่ืออบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ การป้องกัน
และการดูแลตนเอง
อย่างถูกวิธี

จัดอบรม 
จ านวน 4 คร้ัง/ปี

 - 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชน เยาวชน
แกนน าด้านสุขภาพ
และผู้เก่ียวข้อง 
มีความรู้เร่ืองโรคเอดส์
เพ่ิมข้ึน สามารถดูแล
และป้องกันตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า
การป้องกันและการดูแล
ตนเองอย่างถูกวิธี
และพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ในการเฝ้าระวังโรค

จัดอบรม 
จ านวน 3 คร้ัง/ปี

 - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

อปท. ประชาชน
เยาวชน แกนน าด้าน
สุขภาพและเครือข่ายมี
ความรู้เร่ืองโรค
พิษสุนัขบ้าเพ่ิมข้ึน 
ดูแลป้องกัน
ตนเองได้อย่าง
ถูกวิธีและมีระบบ
การเฝ้าระวังโรค
ท่ีมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
สุขภาพไตของตนเอง

เพ่ืออบรมให้ความรู้
การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันการเกิดโรคไต
วายเร้ือรังให้กับประชาชน
 ผู้ป่วยครอบครัว และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

จัดอบรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

 - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชน ผู้ป่วย
ครอบครัว และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
ได้มีความรู้เก่ียวกับโรค
ไตวายเร้ือรัง เช่น
เบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาเหตุการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม มะเร็ง
ท่อน้ าดีและ การคัดกรอง
มะเร็งเบ้ืองต้นให้กับ
ประชาชนท่ัวไป

จัดอบรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

 - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในสาหตุของการเกิด
โรคมะเร็งการรักษา
สุขภาพการบริโภค
อาหาร เพ่ือลัดอัตรา
การเกิดโรคมะเร็ง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

6 อบรมผู้น าเสริมสร้างชุมชน
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเชียงราย

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้กับผู้น า
ด้านการแพทย์แผนไทยฯ 
ชุมชนในจังหวัดเชียงราย

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 250,000 250,000 250,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม - 1,650,000 1,650,000 1,650,0006  โครงกำร



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา
จากอุ้ยสู่หลาน

เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาของเล่น
และวิธีการละเล่นของเล่น
พ้ืนบ้านล้านนาความคิด
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาของ
เด็กและเยาวชนเผยแพร่
การละเล่นของพ้ืนบ้านและ
ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านล้านนาให้คงอยู่สืบไป

เด็กและเยาวชน
จ านวน 200 คน

  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงราย
ได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ตระหนักถึง
คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

ส านักการศึกษาฯ

2 ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

บุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 2 คน

  - 12,000 - - จ านวนบุคลากร
ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม

บุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
ได้รับการพัฒนา

ส านักการศึกษาฯ

รวม - 212,000 200,000 200,000 2 โครงกำร

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

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

1 ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ
การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า
และการช่วยเหลือคนจมน้ า
เบ้ืองต้น

เพ่ือฝึกอบรมให้เด็กและ
เยาวชน มีความรู้และทักษะ
ในการเอาชีวิตรอดจากการ
จมน้ าและสามารถช่วยเหลือ
คนจมน้ าตลอดจนปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้

อบรมจ านวน 3 รุ่น/ปี  - 105,000 105,000 105,000 จ านวนรุ่น
ท่ีจัดฝึกอบรม

ท าให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้และทักษะ 
ในการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ า และ
ช่วยเหลือคนจมน้ า
ตลอดจนปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นได้

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

2 เสริมสร้างความปลอดภัยในเด็ก
และเยาวชนจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

เพ่ืออบรมให้เด็กและเยาวชน 
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย มีความรู้
ในเร่ืองการเดินทางบนท้อง
ถนนมีความปลอดภัยจาก
อุบัติภัยบนท้องถนน

อบรมจ านวน 2 รุ่น/ปี  - 124,000 124,000 124,000 จ านวนรุ่น
ท่ีจัดฝึกอบรม

เด็กและเยาวชน 
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย  
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการเดินทาง
บนท้องถนนและมี
ความปลอดภัยจาก
อุบัติภัยบนท้องถนน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561



ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หลักสูตรอาสาจราจร

เพ่ือจัดเตรียมบุคลากร
ส าหรับปฏิบัติหน้าท่ี
อาสาสมัครจราจร ท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และ
สนับสนุนอ านวยความ
สะดวกด้านการจัดการจราจร

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 4 รุ่น/ปี

- 660,000 660,000 660,000 จ านวนรุ่น
ท่ีจัดฝึกอบรม

สมาชิก อปพร. 
จ.เชียงราย ต ารวจภูธร 
จ.เชียงราย มีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีอาสา
จราจรท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และ
สนับสนุนการจัด
ระเบียบการจราจร 
เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก่อสร้างและดูแล
รักษาฝายโครงสร้างอย่างง่าย
ให้เหมาะสมในพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีด าเนินการ 
4 อ าเภอ

 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก่อสร้างและ
ดูแลรักษาฝาย
โครงสร้างอย่างง่าย
ให้เหมาะสมพ้ืนท่ี

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

5 รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนท่ี 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์
ลดการเผาป่าและพ้ืนท่ี
การเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน 
และพ้ืนท่ีริมทาง

ติดต้ังป้ายรณรงค์
จ านวน 7 ป้าย

 - 100,000 100,000 100,000 จ านวนป้าย
รณรงค์ท่ีได้ติดต้ัง

ลดปริมาณไฟป่าและ
หมอกควันในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
ช่วยให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวไม่เป็น
โรคเก่ียวกับทางเดิน
หายใจ

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

29     
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส ารวจ
ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือนให้แก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ มีความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับระบบไฟฟ้าใน
ครัวเรือน รวมถึงการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ และ
แก๊สหุงต้ม เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ 
จ านวน 100 ราย/ปี

 - 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ 
ท่ีได้รับความรู้
เบ้ืองต้นและ
ได้รับการส ารวจ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับระบบไฟฟ้า
ในครัวเรือน รวมถึง
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ และแก๊สหุงต้ม 
เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รวม - 3,029,000 3,029,000 3,029,000 6 โครงกำร



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 เสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
และองค์กรด้านคนพิการ 
ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
การพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสังคม สุขภาวะ 
และเศรษฐกิจ ให้คนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการ และ
องค์กรด้านคนพิการ

จ านวน 4 คร้ัง  - 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

คนพิการ ผู้ดูแล 
และองค์กรคนพิการ 
มีความรู้ด้านสังคม
สุขภาวะผู้ดูแลคน
พิการ และองค์กร
คนพิการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม - 800,000 800,000 800,000 1 โครงกำร

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำนท่ี 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อบรมให้ความรู้กฎหมาย
แก่ประชาชน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้แทน 
ชุมชน เยาวชนประชาชนท่ัวไป 
ในเขตจังหวัดเชียงราย

จ านวน 4 คร้ัง  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้แทนชุมชน เยาวชน ประชาชน 
ท่ัวไปมีความรู้

ส านักปลัดฯ

2 ค่ายเรียนรู้อย่างมีสติ
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือฝึกอบรมปรับเปล่ียน
ทัศนะคติ ค่านิยม และแนวคิด 
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ในฐานความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด รวมท้ังผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

จ านวน 1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐาน
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดรวมท้ัง 
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
คุมประพฤติ จังหวัดเชียงรายและ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย มีการปรับเปล่ียน
ทัศนคติ

ส านักปลัดฯ

3 ครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล
(Smart family)

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การ ใช้ส่ือดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว ท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับสมาชิก
ในครอบครัว

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 - 140,000 140,000 140,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ครอบครัวได้รับความรู้ด้านการใช้
ส่ือดิจิทัลอย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน
ส่ือร้ายขยายส่ือดี และครอบครัวมี
ความรักความอบอุ่น มีสัมพันธ์ท่ีดี
ในครอบครัว

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข



ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำนท่ี 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)

4 เชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรม 
สร้างสรรค์สังคมสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Smart city)

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ให้มีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยืน

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง

 - 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชนได้รับความรู้ด้านการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะ
ด้านการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม - 1,040,000 1,040,000 1,040,000 4 โครงกำร
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย 1.เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม
การออกก าลังกายของเด็ก เยาวชน
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี 
รู้จักให้อภัย มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬา
เป็นส่ือ
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ของทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างม่ันคงและมีความสุข

จ านวน 1 คร้ัง  - 1,980,000 1,980,000 1,980,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดมหกรรมกีฬา
จังหวัดเชียงราย

ผู้เข้าร่ามโครงการ  
มีความสุขสนุกสนาน
เพลิดเพลินมีสุขภาพ
ร่างกายและคุณภาพ
ชีวิตท้ังของตนเองและ
บุคคลรอบข้างดีข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษาฯ

2 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ

เพ่ือก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ส าหรับจัดท าห้องจัดเก็บพัสดุ,
ห้องซ่อมบ ารุง,โรงเก็บรถ,โรงเก็บ
ถังขยะคอนเทนเนอร์

จ านวน 1 แห่ง  - 2,000,000 จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
(ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ
ท่ีได้ด าเนินการ
ก่อสร้าง

มีอาคารอเนกประสงค์
ส าหรับจัดท าห้อง
จัดเก็บพัสดุ,ห้องซ่อม
บ ารุง,โรงเก็บรถ,
โรงเก็บถังขยะ
คอนเทนเนอร์

ส านักการศึกษาฯ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)



ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)

3 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืน
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ

เพ่ือด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามยิงปืนภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ให้ได้มาตรฐานสากล

จ านวน 1 ห้อง  - 1,260,000 จ านวนสนาม
ยิงปืนท่ีได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

มีสนามยิงปืนภายใน
ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ 
ท่ีได้มาตรฐาน

ส านักการศึกษาฯ

รวม - 5,240,000 1,980,000 1,980,000 3 โครงการ
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.1  อุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงำน
2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้งาม 
ริมน้ ากก บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ตกแต่งสวนไม้งามริมน้ ากก
ให้มีความสวยงามและเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ของประชาชนและ
นักท่องเท่ียวเก่ียวกับ
พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดในอนาคต

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
ตกแต่งสวนไม้งาม
ริมน้ ากก บริเวณสวน
ไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก
อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 23 ไร่ 1 งาน

 - 35,000,000  -  - จ านวนสวนไม้งาม
ริมน้ ากกท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ท าให้สวนไม้งาม
ริมน้ ากกได้รับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความ
สวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ
ของประชาชน
และนักท่องเท่ียว

ส านักการช่าง

รวม - 35,000,000 - - 1 โครงการ

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.4 เคหะชุมชน

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

1 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ือการจัดการขยะปลายทาง 
กรณีศึกษาอ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย

 เพ่ือจ้างท่ีปรึกษา
เพ่ือศึกษารูปแบบการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการขยะปลายทาง
ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

จ้างศึกษา
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ

ได้รูปแบบการน า
เทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหาร
จัดการขยะให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเชียงของ
ได้อย่างเหมาะสม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 0 100,000 100,000 100,000 1 โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 01
แผนงำนท่ี 3.2 การเกษตร

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

1 เสวียนอัจฉริยะ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเร่ืองการท าปุ๋ย
จากเสวียน

จัดอบรม
จ านวน 10 คร้ัง/ปี

 - 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชน
มีความรู้เร่ือง
การท าปุ๋ย
จากเสวียน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

กระทรวง
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

รวม - 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01
แผนงำนท่ี 1.1 บริหารงานท่ัวไป

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

1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท 
อ านาจหน้าท่ีของสมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย และการป้องผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพ่ือเสริมสร้างให้ความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของตนเอง 
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือขจัด
ปัญหาการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
ให้แก่สมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

สมาชิกสภา 
อบจ.เชียงราย
ได้มีความรู้ 
ในบทบาทหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง

กองกิจการสภาฯ

รวม - 100,000 100,000 100,000 1 โครงกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน ให้แก่ประชาชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย สามารถ
แสดงออก ร่วมคิด ร่วมท า
เสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 1,000,000  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในการ
มีส่วนร่วมตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยสามารถ
แสดงออก ร่วมคิด 
ร่วมท า เสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

กองกิจการสภาฯ

2 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือจัดฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ประชาชน ในการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตย
และแสดงออกทาง
การเมืองได้อย่างถูกต้อง

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 1,000,000  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยและ 
แสดงออกทาง
การเมืองได้อย่าง
ถูกต้อง

กองกิจการสภาฯ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ.2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร



แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าท่ีของประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 1,000,000  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าท่ีของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญ
และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ใชีวิตประจ าวัน

กองกิจการสภาฯ

4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
และสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาท้องถ่ินตามระบอบ
ประชาธิปไตย

จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
พัฒนาและการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
ท้องถ่ินท าให้เกิดการ
ร่วมกลุ่มเป็นเครือข่าย
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

กองกิจการสภาฯ

รวม - 3,800,000 800,000 800,000 4 โครงกำร
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บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 31 5,080,000 - - - - 31 5,080,000
แผนงำน 3.2 การเกษตร - - 4 700,000 - - - - 4 700,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - 35 5,780,000 - - - - 35 5,780,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา  -  - 6 2,600,000  -  -  -  - 6 2,600,000
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข  -  - 1 100,000  -  -  -  - 1 100,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3  -  - 7 2,700,000  -  -  -  - 7 2,700,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 2 2,050,000  -  -  -  - 2 2,050,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4  -  - 2 2,050,000  -  -  -  - 2 2,050,000

รวมท้ังส้ิน  -  - 44 10,530,000 - - - - 44 10,530,000

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

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว "เทศกาลชิมชา 
ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า 
และกาแฟดอยแม่สลอง" 
คร้ังท่ี 23 ประจ าปี พ.ศ.2561

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว การจ าหน่าย
สินค้า OTOP

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

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

อบต.
แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง

2 จัดงานประเพณีดอกเส้ียวบาน
ณ ภูช้ีฟ้า

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

อบต.ตับเต่า
อ.เทิง

3 จัดงานประเพณีส่ีเผ่าอ าเภอ
ดอยหลวง ประจ าปี 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และรักษา
ประเพณีอันดีงาม

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

ประเพณี
วัฒนธรรม
ของชาวอ าเภอ
ดอยหลวงได้รับ
การอนุรักษ์และ
สืบทอด

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.ดอยหลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

4 จัดงาน "วันร าลึกและสืบสาน
ต านานศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล"
ประจ าปี 2562

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี 
แหล่งเรียนรู้ มีเวทีการแสดง
ผลงานทางด้านศิลปะ 
มีโอกาสแข่งขันทักษะในด้าน
ศิลปะ ในการขัดเกลาจิตใจ
ให้ห่างไกลยาเสพติด 
เพ่ือยกย่องเชิดชูและร าลึกถึง
ครูจูหลิง ปงกันมูล 
ครูผู้เสียสละและอุทิศชีวิตตน
เพ่ือการสอนด้านศิลปะ

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

เด็กและเยาวชน
ได้แสดงผลงาน
ทางด้านศิลปะและ
ได้เชิดชูเกียรติครู
จูหลิง ปงกันมูล

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.ดอยหลวง

5 จัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดีอ าเภอ
แม่สรวย ประจ าปี 2562 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 280,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.แม่สรวย

6 111 ปี ของดีเวียงป่าเป้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.เวียงป่าเป้า

7 จัดงานของดีอ าเภอแม่จัน 
คร้ังท่ี 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ.แม่จัน



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

8 จัดงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุชนเผ่า 
(ชนเผ่าเมืองแม่จัน)

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และรักษา
ประเพณีอันดีงาม

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 300,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
 - ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ.แม่จัน

9 สืบสานวัฒนธรรม
"ป๋าเวณีย่ีเป็งเมืองแม่จัน" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ.แม่จัน

10 จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีย่ีเป็ง
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2561

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

11 จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี
บุญผะเหวด อ าเภอเทิง 
(คร้ังท่ี 10) ประจ าปี 2562

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

12 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
ศักด์ิสิทธ์ิอ าเภอเทิง 
ประจ าปี 2562

เพ่ือรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 300,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

13 จัดงานประเพณีสืบชะตา
แม่น้ าอิงและแข่งขันเรือพาย 
อ าเภอเทิง คร้ังท่ี 16 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี 2562

เพ่ือรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 300,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ทต.เวียงเทิง
อ.เทิง

14 จัดงานประเพณี 
"ไหว้สาพระเจ้าสองสี"
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2562

เพ่ือรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

15 จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และ
ของดีอ าเภอพาน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประชาชนมีรายได้ 
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ.พาน

16 ประเพณีไหว้สาพญามังราย 
ประจ าปี 2562

เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.พญาเม็งราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

17 ข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน อ.พญาเม็งราย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.พญาเม็งราย

18 เปิดประตู๋ผ่อของดี
เมืองพญามังราย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง

อ.พญาเม็งราย

19 ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีล้านนา
ไหว้สาพระเจ้าพรหมหาราช 
คร้ังท่ี 17 ประจ าปี 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง 
อ.แม่สาย

20 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดี
เมืองชายแดน (แม่สาย) 
จ.เชียงราย ประจ าปี 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง 
อ.แม่สาย

21 สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
ประจ าปี 2562

เพ่ือรักษาประเพณ๊วัฒนธรรม
อันดีงาม และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 300,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

22 สืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ
อีสานล้านนา

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ทต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย
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48     

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

23 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
เก้าจอมของจังหวัดเชียงราย 
(พระธาตุจอมจ้อ) ประจ าปี 
2562

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ทต.เวียงเทิง
อ.เทิง

24 จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย
ดอกบัวตองบานดอยหัวแม่ค า 
คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 2561

ส่งสริมการท่องเท่ียว 
และกระตุ้นเศรษฐกิจ

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม 
อ.แม่ฟ้าหลวง

25 จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
รวมกลุ่มชาติพันธ์ุชนเผ่าอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง คร้ังท่ี 1
ประจ าปี 2562

เพ่ือฟ้ืนฟู สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ทุกชาติพันธ์ุและทุกชนเผ่า

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม 
อ.แม่ฟ้าหลวง

26 จัดงานข่วงมหกรรมสืบสานภูมิ
ปัญญาศิลปะการแสดงและ
เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีวิถี
ชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุอ าเภอเทิง

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 500,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

27 จัดงานประเวณีป๋ีใหม่เมือง 
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2562

เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

28 จัดงานประเพณี "บุญบ้ังไฟ" 
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2562

เพ่ือรักษาสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่
ตลอดไป

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

29 จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา

เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

30 จัดงานส่งเสริมและ
เผยแพร่มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน
อ าเภอเทิง

เพ่ือรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

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

ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

31 ศึกษาเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมในท้องถ่ิน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ใน
การอนุรักษ์ และเผยแพร่

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

ประชาชนมี
องค์ความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

รวม - 5,080,000 - -31  โครงการ

49     



50     

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

1 จัดงานเทศกาลยางพารา
นานาชาติจังหวัดเชียงราย 
@เชียงของ

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 300,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง 

อ.เชียงของ

2 จัดงานข้าวหอม และของดี 
อ าเภอป่าแดด คร้ังท่ี 9 
ประจ าปี 2561

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร

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

เกษตรกรได้รับ
การถ่ายทอด
องค์ความรู้ฯ 
ท าให้ประชาชน
มีรายได้เพ่ิม
มากข้ึน

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง
อ.ป่าแดด

3 จัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด 
อ.เวียงแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
 - ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์ต่อไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง 

อ.เวียงแก่น

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

4 จัดงานเทศกาลส้มโอและของดี
อ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

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

 - ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
 - ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์ต่อไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ท่ีท าการ
ปกครอง 

อ.เวียงแก่น

รวม - 700,000 - -4 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

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

1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย
ปี 2562

ให้นักเรียนพิการของศูนย์ฯ 
ได้รับส่ือเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์
 สังคม และสติปัญญา

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

เด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย
ได้รับการส่งเสริม
ทางด้านการศึกษา

กองแผนและ
งบประมาณ

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า

จังหวัดเชียงราย

2 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้าน
หนองปลาสะเด็ด 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปล่ียน
เรียนรู้กิจกรรมด้านต่างๆ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี

-

1,000,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

มีแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน

กองแผนและ
งบประมาณ

ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3

3 พัฒนาทักษะวิชาการแก่
นักเรียน เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์
และบูรณาการการเรียนรู้
สู่ชุมชนและสังคม

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการ
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 600,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม
ได้รับการพัฒนา

กองแผนและ
งบประมาณ

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

4 จัดงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์ คร้ังท่ี 12
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้เห็นคุณค่า
จรรโลงพระพุทธศาสนา

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 500,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาตนเอง

กองแผนและ
งบประมาณ

ศพอ.จ.เชียงราย
วัดท่าน้ า 
ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี
หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 02

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี
หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 เปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก
ซ่ึงความสามารถด้านวิชาการ
และวิชาชีพ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 150,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และพัฒนาทักษะ

กองแผนและ
งบประมาณ

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

6 อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 150,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักธรรม

กองแผนและ
งบประมาณ

โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

รวม - 2,600,000 - -  6  โครงการ
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แบบ ผ. 02

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

1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

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

ประชาชน
ได้ร่วมถวายความ
จงรักภักดี

กองแผนและ
งบประมาณ

โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยุพราชเชียงของ

รวม - 100,000 - -1  โครงการ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 02

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

1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (TO BE NUMBER 
ONE) จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี 2562

 - เพ่ือขยายแกนน าและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจแก่เยาวชน
 - เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 - เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและ
ชุมชนให้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยการสนับสนุน
ของสังคม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 450,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ปัญหายาเสพติด
ได้รับการป้องกัน
และแก้ไข

กองแผนและ
งบประมาณ

ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย

2 พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
อบอุ่น ประจ าปีงบประมาณ 
2562

เพ่ือให้ความรู้ ทักษะในการ
พัฒนาตนเองของสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 1,600,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
มีศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

กองแผนและ
งบประมาณ

กพสอ.จังหวัด
เชียงราย

รวม - 2,050,000 - -2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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บัญชีโครงการพัฒนา 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 4 7,000,000 66 83,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 72 92,000,000
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 4 7,000,000 66 83,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 72 92,000,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  - - 4 6,000,000  - -  - - 4 6,000,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  - - 4 6,000,000  - -  - - 4 6,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - - 1 1,000,000  - -  - - 1 1,000,000
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4  - - 1 1,000,000  - -  - - 1 1,000,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 3.2 การเกษตร  - - 69 32,550,000 -  - - 69 32,550,000
รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5  - - 69 32,550,000  - -  - - 69 32,550,000

รวมท้ังส้ิน 4 7,000,000 136 122,550,000 1 1,000,000 1 1,000,000 142 131,550,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม - 
ม.3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
10,800.00 ตร.ม.

- 3,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.แม่ข้าวต้ม อบจ.เชียงราย

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 615.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,690.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.รอบเวียง อบจ.เชียงราย

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.ดอยลาน -
ม.29 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

- 800,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ดอยลาน อบจ.เชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.2 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ห้วยชมภู อบจ.เชียงราย

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยชมภู - 
ม.11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ห้วยชมภู อบจ.เชียงราย

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
840.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ดอยฮาง อบจ.เชียงราย

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.19 ต.บ้านดู่ - 
เขต ทน.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ดอยฮาง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
840.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ดอยฮาง อบจ.เชียงราย

9 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.14 ต.แม่ยาว - ม.6 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,120.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,720.00 ตร.ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ดอยฮาง อบจ.เชียงราย

อ าเภอพาน
10 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

1.เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ถนนเสียหาย
จากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่าง
สะดวก

ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1.00 ม. 
จ านวน 144.00 ม.
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 9 บ่อ

1,000,000 - - - จ านวนท่อ
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

1.ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัย
จากน้ ากัดเซาะ
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3.เพ่ือให้การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง

อบต.แม่อ้อ อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ม่วงค า - ม.6 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 970.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,820.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ม่วงค า
อบต.เมืองพาน

อบจ.เชียงราย

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง 
- ม.15 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.เจริญเมือง อบจ.เชียงราย

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ธารทอง - 
ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ธารทอง อบจ.เชียงราย

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ทรายขาว - 
ม.8 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 330.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,980.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ทรายขาว
อบต.ธารทอง

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

15 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.แม่เย็น - ม.1 
ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 275.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,650.00 ตร.ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทานตะวัน
อบต.แม่เย็น

อบจ.เชียงราย

16 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.หัวง้ม - ม.6 
ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 240.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,440.00 ตร.ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.หัวง้ม
อบต.เวียงห้าว

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่จัน
17 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง

ม.7 ต.จันจว้าใต้ - ม.9 ต.แม่ค า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,600.00 ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.จันจว้าใต้ อบจ.เชียงราย

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.19 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน - ม.10 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 125.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 450,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ป่าตึง อบจ.เชียงราย
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62     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน - ม.3 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 145.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
870.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 450,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ป่าตึง อบจ.เชียงราย

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ป่าซาง - 
ม.6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 430.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,580.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ป่าซาง อบจ.เชียงราย

21 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าตึง - 
ม.2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

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

- 2,700,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ป่าตึง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ค า - 
ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
ช่วงท่ี 2 
ขยายผิวจราจร
กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
รวมพ้ืนท่ีท้ังสองช่วง
ไม่น้อยกว่า  
980.00 ตร.ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.แม่ค า อบจ.เชียงราย

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ค า - 
ม.7 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.แม่ค า อบจ.เชียงราย
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64     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอแม่สาย
24 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.เวียงพางค า -
ม.11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 350.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,100.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.เวียงพางค า
อบต.โป่งผา

อบจ.เชียงราย

25 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.6 ต.ศรีเมืองชุม - ม.3 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,200.00ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.เมืองชุม
อบต.เกาะช้าง

อบจ.เชียงราย

26 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ศรีเมืองชุม - 
ม.3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 465.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,790.00 ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.เมืองชุม อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอแม่สรวย
27 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.แม่พริก - ม.16
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.แม่พริก อบจ.เชียงราย

28 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ศรีถ้อย - ม.19
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ศรีถ้อย อบจ.เชียงราย

29 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.แม่พริก - ม.16 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 770.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,620.00 ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.แม่พริก อบจ.เชียงราย

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย
 - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 620.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,720.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.วาวี อบจ.เชียงราย

31 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.แม่พริก - ม.3 
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.แม่พริก อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.เจดีย์หลวง - 
ม.12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.เจดีย์หลวง อบจ.เชียงราย

33 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 - เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ 
จ.เชียงใหม่

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.เจดีย์หลวง อบจ.เชียงราย

34 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายแสนตอ
เช่ือมระหว่าง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย
 - ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,230.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
19,380.00 ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ธารทอง อบจ.เชียงราย

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 960.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,760.00 ตร.ม. 
(ปีละ 320.00 ม.)

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.เจดีย์หลวง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอเวียงป่าเป้า
36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย - ม.6 
ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ป่าง้ิว อบจ.เชียงราย

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.4 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.เวียง อบจ.เชียงราย

38 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ช่วงระหว่าง ม.7 ต.เวียง
- ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ถนนเสียหาย
จากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่าง
สะดวก

ขนาดกว้าง 0.80 ม. 
ลึก 0.80 ม. 
ยาว 600.00 ม.

- 1,500,000 - - จ านวนความยาว
ของรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง

1.ถนนมีสภาพดี
และปลอดภัย
จากน้ ากัดเซาะ
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3.เพ่ือให้การ
ระบายน้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง

อบต.เวียง อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

39 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ทต.แม่ขะจาน - 
ม.5 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 142.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 994.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 533.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,198.00 ตร.ม.
รวมพ้ืนท่ีท้ังสองช่วง
ไม่น้อยกว่า 4,192.00
ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.แม่ขะจาน อบจ.เชียงราย

40 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.เวียงกาหลง - 
ม.9 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.เวียง
กาหลง

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
41 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.เทอดไทย -
ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 22.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

- 3,000,000 - - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.เทอดไทย
อบต.แม่สลองใน

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

42 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.8 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง -
ม.11 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- 1,000,000 - - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.แม่สลองใน อบจ.เชียงราย

อ าเภอเชียงของ
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สถาน - ม.10 
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 965.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,790.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.สถาน
ทต.เวียง

อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่ลาว
44 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 (สายทางข้าง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาว)
ต.ป่าก่อด า - ม.4 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 700.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ป่าก่อด า อบจ.เชียงราย

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5,9 ต.โป่งแพร่
อ.แม่ลาว - ม.2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 343.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,058.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 1,200,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.โป่งแพร่
อบต.ห้วยชมภู

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

46 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.19 เขต ทต.แม่ลาว
- ม.6 เขต ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

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

- 1,800,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.แม่ลาว
ทต.ดงมะดะ

อบจ.เชียงราย

47 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าเหมืองหลวง เช่ือมระหว่าง
ม.7,8 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.2 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเท้า)

- 1,000,000 - - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.
จอมหมอกแก้ว

อบจ.เชียงราย

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7,10 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - ม.15 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.บัวสลี อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว - ม.14 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ป่าก่อด า อบจ.เชียงราย

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว - ม.16 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 160.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
960.00 ตร.ม
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ดงมะดะ อบจ.เชียงราย

71     



72     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอเทิง
51 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ศรีดอนไชย -
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 660.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,960.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ศรีดอนชัย อบจ.เชียงราย

52 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 340.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,040.00 ตร.ม

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ศรีดอนชัย อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอเวียงแก่น
53 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ม่วงยาย - 
ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 32.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 32.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

- 2,000,000 - - จ านวนความยาว
ของสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.ม่วงยาย อบจ.เชียงราย

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ปอ - ม.2 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 305.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,830.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ปอ อบจ.เชียงราย

อ าเภอป่าแดด
55 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง - 
ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 990.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,940.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.โรงช้าง
ทต.ป่าแงะ

อบจ.เชียงราย
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74     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอดอยหลวง
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย - 
ม.8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 975.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,850.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ปงน้อย
อบต.หนองป่า

ก่อ

อบจ.เชียงราย

อ าเภอเวียงชัย
57 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย - ม.3 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 930.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,580.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.เวียงเหนือ
ทต.รอบเวียง

อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
58 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้ 
มาตรฐาน

งานปรับปรุงถนน
ลาดยางผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 
1,050.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,300.00 ตร.ม. 
และงานขยาย
สะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 14.80 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 14.80 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

 - 3,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทุ่งก่อ
อบต.ดงหาวัน

อบจ.เชียงราย

75     



76     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

59 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เช่ือมระหว่าง ม.3 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.4 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 685.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,795.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ดงมหาวัน อบจ.เชียงราย

อ าเภอขุนตาล
60 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.ป่าตาล - ม.9
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 455.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,730.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ป่าตาล
ทต.ยางฮอม

อบจ.เชียงราย

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวหนองมน - 
ป่าส้มแสง ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีการ
สัญจรสะดวก 
เช่ือมระบบ
เศรษฐกิจในชุมชน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ป่าตาล อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

62 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.9,15 ต.ยางฮอม -
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ยางฮอม
ทต.ป่าตาล

อบจ.เชียงราย

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ยางฮอม -
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ทต.ยางฮอม อบจ.เชียงราย

อ าเภอเชียงแสน
64 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กรูปตัวยู เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - ม.2
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
ปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบาย
น้ าเป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50 ม. 
ยาวรวม 740.00 ม.

2,000,000 - - - จ านวนความยาว
ของรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

1.ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจาก
น้ ากัดเซาะ
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบาย
น้ าสะดวก
น้ าไม่ท่วมขัง

อบต.ศรีดอนมูล อบจ.เชียงราย

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่เงิน - ม.9 
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 940.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,640.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.แม่เงิน
อบต.บ้านแซว

อบจ.เชียงราย
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78     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

อ าเภอพญาเม็งราย
66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ตาดควัน - 
ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 970.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,820.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ตาดควัน
อบต.แม่เปา

อบจ.เชียงราย

รวม 7,000,000 83,000,000 1,000,000 1,000,00066  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

อ าเภอแม่สาย
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเท่ียว

หนองวังฆ้อง ม.12 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียวของ
อ าเภอแม่สาย

ก่อสร้างทางว่ิง
เพ่ือสุขภาพ (Jocking
Lane) กว้าง 2.50 ม.
ยาว 835.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,087.50 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 - 1,000,000  -  - จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้
พัฒนาปรับปรุง

ประชาชนมี
แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เกาะช้าง อบจ.เชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

79     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

อ าเภอเทิง
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรม

เมืองเทิง ม.1 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ความเป็นมาของ
อ าเภอเทิงในอดีต

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวัฒนธรรมเมือง
เทิง รายละเอียด
ประกอบด้วย
งานประดับตกแต่งด้วย
ลวดลายปูนป้ันอาคาร
ประดิษฐาน
เสาหลักเมือง จ านวน 
1 หลัง และงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคาร
ประดิษฐาน
เสาหลักเมือง

 - 3,000,000  -  - จ านวนข่วง
วัฒนธรรมท่ีได้
พัฒนาปรับปรุง

ช่วงวัฒนธรรม
เมืองเทิงได้รับ
การพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์

ทต.เวียงเทิง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว

ดอยหัวแม่ค า ม.4 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะไว้บริการ
ประชาชน
นักท่องเท่ียวและ
ผู้มาเยือนส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวให้เป็นท่ี
รู้จักแพร่หลาย

งานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4.50 ม. 
สูง 2.80 ม.

 - 500,000  -  - จ านวนจุดชมวิวท่ี
ได้พัฒนาปรับปรุง

มีห้องน้ า
สาธารณะไว้
บริการประชาชน
นักท่องเท่ียวและ
ผู้มาเยือน

อบต.แม่สลองใน อบจ.เชียงราย

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว
ดอยแม่สลอง ม.1 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างศาลาท่ี
พักไว้บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 
อ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียว
และผู้มาเยือนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของ
จังหวัดเชียงราย

งานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยการก่อสร้างศาลา
ท่ีพัก กว้าง 3.00 ม.
ยาว 6.00 ม. 
สูง 2.80 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
และจัดสวนหย่อม

 - 1,500,000  -  - จ านวนจุดชมวิวท่ี
ได้พัฒนาปรับปรุง

มีศาลาท่ีพักไว้
บริการประชาชน
และนักท่องเท่ียว

อบต.แม่สลอง
นอก

อบจ.เชียงราย

รวม - 6,000,000 - -4  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

อ าเภอแม่สาย
1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุอ าเภอแม่สาย ม.4 
ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 
เป็นศูนย์รวมในการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 16.00 ม.
สูง 4.50 ม.

- 1,000,000 - - จ านวนอาคาร
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ผู้สูงอายุมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
เป็นศูนย์รวม
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

อบจ.เชียงราย

รวม - 1,000,000 - - 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันขม้ิน 

ม.1 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ท่าสาย อบจ.เชียงราย

2 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องธาร 
ม.2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ท่าสาย อบจ.เชียงราย

3 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยบง 
ม.8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ท่าสาย อบจ.เชียงราย

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันกลาง 
ม.13 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ป่าอ้อดอนชัย อบจ.เชียงราย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหม้อ
ใหม่ ม.19 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ป่าอ้อดอนชัย อบจ.เชียงราย

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธ์ิงาม 
ม.20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ป่าอ้อดอนชัย อบจ.เชียงราย

7 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดงป่าเหม้ียง
 ม.10 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ห้วยสัก อบจ.เชียงราย

8 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวดอย  
ม.6 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ท่าสาย อบจ.เชียงราย

9 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเวียงคุ้ม 
ม.11 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ท่าสาย อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

10 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวดอยสันติ
ม.12 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ท่าสาย อบจ.เชียงราย

11 ขุดลอกคลองแม่สะก๋ึน ช่วงระหว่าง
ม.10 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย -
ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 25.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 25.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ห้วยสัก อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

12 ขุดลอกล าน้ าแม่สาด ช่วงระหว่าง 
ม.4 ต.แม่กรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
5.00 ม. ลึก 1.25 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 5.35 ม. 
ลึก 1.75 ม.
ยาว 700.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 1,510.00 ลบ.ม.
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
9.20 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 2,300.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 9.20 ม. 
ลึก 2.60 ม.
ยาว 2,300.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
 11,440.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุด
ท้ังสองช่วงไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่กรณ์ อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

13 ขุดลอกล าน้ ากรณ์ ช่วงระหว่าง ม.6
 ต.แม่กรณ์ - ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.85 ม. 
ลึก 2.60 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 12.85 ม. 
ลึก 3.20 ม. 
ยาว 2,500.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่กรณ์ อบจ.เชียงราย

14 ขุดลอกล าน้ าแม่ข้าวต้ม 
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.นางแล - 
ม.16 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.70 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 8.00 ม.
ลึก 2.50 ม.
ยาว 2,000.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.นางแล อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

15 ขุดลอกล าน้ างาม ช่วงระหว่าง ม.11 
ต.นางแล - ม.23 ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 16.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 16.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,800.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.นางแล อบจ.เชียงราย

16 ขุดลอกล าน้ านางแล ช่วงระหว่าง
ม.7 ต.นางแล - ม.15 ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.50 ม.
ลึก 1.35 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 9.00 ม. 
ลึก 2.20 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.นางแล อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอพาน
17 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าแขม 

ม.5 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าหุ่ง อบจ.เชียงราย

18 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าง้ิว 
ม.15 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าหุ่ง อบจ.เชียงราย

19 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองทราย
ทอง ม.17 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าหุ่ง อบจ.เชียงราย

20 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร้องหลอด
เหนือ ม.24 ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เมืองพาน อบจ.เชียงราย

21 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่
สันผักหละ ม.11 ต.เมืองพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เมืองพาน อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

22 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่ง ม.8 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เมืองพาน อบจ.เชียงราย

23 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่แก้วกลาง 
ม.6 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่อ้อ อบจ.เชียงราย

24 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่อ้อหลวง
ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่อ้อ อบจ.เชียงราย

25 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันตะเคียน
ม.15 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่อ้อ อบจ.เชียงราย

26 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่ใน 
ม.9 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.สันมะเค็ด อบจ.เชียงราย

27 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันหนอง
ควาย ม.4 ต.ดอยงาม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ดอยงาม อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

28 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าดอกแก้ว
ม.5 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ดอยงาม อบจ.เชียงราย

29 ขุดลอกล าน้ าคาว ช่วงระหว่าง 
ม.8 ต.สันกลาง - ม.8 ต.เจริญเมือง 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม.
ลึก 1.50 ม.
ยาว 1,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,500 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.สันกลาง อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

30 ขุดลอกล าห้วยร่องตุ่น ช่วงระหว่าง
ม.8 ต.เจริญเมือง - ม.3 ต.สันติสุข
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
ยาว 2,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 2,500 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.สันกลาง อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่จัน
31 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ าจัน

ม.18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เพ่ือป้องกัน
การกัดเซาะ
ของน้ าและการ
พังทลายของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 70.00 ม.

- 300,000 - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.ป่าตึง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

32 ขุดลอกล าเหมืองสันโค้ง 
ช่วงระหว่างม.10 ต.ป่าตึง - ม.1 
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,300.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 1,300.00 ม. หรือ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,620.00 ลบ.ม.
ช่วงท่ี 2 
สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 11.50 ม. 
ลึก 1.10 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 11.50 ม. ลึก 2.50 ม.
ยาว 700.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,960.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดท้ังสอง
ช่วงไม่น้อยกว่า 11,580.00
ลูกบาศก์เมตร 
(รวมค่าขนย้าย)

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าตึง อบจ.เชียงราย
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94     

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

33 ขุดลอกน้ าจัน ช่วงระหว่าง 
ม.6 ต.ป่าตึง - ม.2 ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าตึง อบจ.เชียงราย

34 ขุดลอกหนองซาง ม.12 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.2 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
6-1-00 ไร่ (10,000.00
ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ีย 6-1-00 ไร่ 
(10,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.80 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,420.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าซาง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

35 ขุดลอกล าเหมืองโป่งช้าง 
ช่วงระหว่าง ม.14 ต.ป่าซาง - 
ม.7 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.20 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ป่าซาง อบจ.เชียงราย

36 ขุดลอกล าเหมืองหลวง 
ช่วงระหว่าง ม.1,14 ต.แม่ค า - 
เขต ทต.สายน้ าค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 6.00 ม.
ลึก 2.30 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่ค า อบจ.เชียงราย

95     



96     

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

37 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ม.11 
ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการ
กัดเซาะของน้ า
และการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 120.00 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.แม่ค า อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่สาย
38 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเหมืองแดง

น้อย ม.8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เกาะช้าง อบจ.เชียงราย

39 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีป่าแดง
ม.9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เกาะช้าง อบจ.เชียงราย

40 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันทรายปู่ย่ี
ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.โป่งผา อบจ.เชียงราย

41 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านจ้องเด่น 
ม.10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.โป่งผา อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

42 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันยาว ม.3
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.โป่งผา อบจ.เชียงราย

43 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าบงงาม 
ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.บ้านด้วย อบจ.เชียงราย

44 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไคร้ใหม่
 ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ห้วยไคร้ อบจ.เชียงราย

45 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านฮ่องแฮ่ ม.4
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ห้วยไคร้ อบจ.เชียงราย

46 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งเหนือ 
ม.8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.โป่งงาม อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

47 ขุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ 
ม.2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.6 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 0.20 ม. 
ยาว 2,400.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,400.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 11,500.00
ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เกาะช้าง อบจ.เชียงราย

48 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรและ
ระบายน้ า

ขนาดสันฝายกว้าง 
14.00 ม. สูง 2.00 ม.
พร้อมงานขุดลอกหน้าฝาย

- 1,200,000 - - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ

อบต.บ้านด้าย อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอเวียงป่าเป้า
49 ขุดลอกล าเหมืองหนองบัว 

ช่วงระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.4 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 2.00 ม. 
ลึก 0.70 ม. 
ยาว 6,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ียกว้าง 3.20 ม. 
ลึก 1.20 ม. 
ยาว 6,000.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,950.00
ลบ.ม.

- 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เวียง อบจ.เชียงราย

50 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น้ า
แม่เจดีย์ ม.11 ทต.แม่ขะจาน 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการ
กัดเซาะของน้ า
และการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.

- 500,000 - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.แม่ขะจาน อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
51 ขุดเจาะบ่อบาดาล อบต.แม่ฟ้าหลวง 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่ฟ้าหลวง อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

52 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไร่สามัคคี
ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่ฟ้าหลวง อบจ.เชียงราย

53 ขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอาข่าป่ากล้วย ม.7 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.แม่ฟ้าหลวง อบจ.เชียงราย

54 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเทอดไทย 
ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เทอดไทย อบจ.เชียงราย

55 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพญาไพรเล่า
จอ ม.6 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เทอดไทย อบจ.เชียงราย

56 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่หม้อ 
ม.7 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.เทอดไทย อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

อ าเภอเชียงของ
57 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเวียงค า 

ม.22 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ห้วยซ้อ อบจ.เชียงราย

58 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแก่นสลองค า 
ม.23 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ห้วยซ้อ อบจ.เชียงราย

59 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยซ้อใต้
ม.2 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ห้วยซ้อ อบจ.เชียงราย

60 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านชัยพัฒนา 
ม.16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ห้วยซ้อ อบจ.เชียงราย

61 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านต้นปล้อง 
ม.8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.บุญเรือง อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

62 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคร่ึงเหนือ 
ม.2 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.คร่ึง อบจ.เชียงราย

อ าเภอแม่ลาว
63 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.5 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ หมู่ท่ี 4,5,6
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรและ
ระบายน้ า

สันฝายกว้าง 8.00 ม. 
สูง 2.00 ม.

- 500,000 - - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชน
มีน้ าใช้เพียงพอ

ทต.ป่าก่อด า อบจ.เชียงราย

อ าเภอป่าแดด
64 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันกอง ม.2

ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.โรงช้าง อบจ.เชียงราย

65 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่ง ม.3 
ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.โรงช้าง อบจ.เชียงราย



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 04
แผนงานท่ี 3.2 การเกษตร

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

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีขอประสาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

66 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโรงช้างเหนือ
 ม.5 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.โรงช้าง อบจ.เชียงราย

67 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีมงคล 
ม.2 ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ศรีโพธ์ิเงิน อบจ.เชียงราย

68 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าไม้สีเหลือง
 ม.3 ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ศรีโพธ์ิเงิน อบจ.เชียงราย

69 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องบงใต้ 
ม.7 ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ีย 100.1-150 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

- 450,000 - - จ านวนบ่อบาดาล
ท่ีได้รับการขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ทต.ศรีโพธ์ิเงิน อบจ.เชียงราย

รวม - 32,550,000 - - 69 โครงการ
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บัญชีโครงการพัฒนา 
ที่ไม่ใช้งบประมาณ 

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 15 75,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - 5 25,000,000 5 25,000,000 5 25,000,000 15 75,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 2 108,000 2  - 2  - 2  - 6  -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 2 108,000 2  - 2  - 2  - 6  -
รวมท้ังส้ิน 2 108,000 7 25,000,000 7 25,000,000 7 25,000,000 23 75,108,000

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

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

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

โครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 06
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ. 1-0020 เช่ือมระหว่าง 
ม.8 ต.หงาว - ม.4 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ยาว 4,500.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตารางเมตร 
(ปีละ 1,500 เมตร)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ. 1-0078 แยก ทล. ม.2 
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - ม.11 
ต.ง้ิว อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตารางเมตร
(ปีละ 2,000 ม.)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 06
แผนงานท่ี 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ. 1-0087 เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด - ม.5 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตารางเมตร
(ปีละ 2,000 ม.)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

4 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ. 1-0089 เช่ือมระหว่าง 
ม.4 ต.ป่าแงะ - ม.1 ต.โรงช้าง 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตารางเมตร
(ปีละ 2,000 ม.)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทาง 
ชร.ถ. 1-0091 เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.ศรีโพธ์ิเงิน - ม.1 ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตารางเมตร
(ปีละ 2,000 ม.)

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

รวม - 25,000,000 25,000,000 25,000,0005  โครงการ



แบบ ผ. 06

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

1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือน าข้อมูลจากการ
ออกตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินส่ีปี ไปใช้ใน
การปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ทบทวน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ และจัดล าดับ
ความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
อบจ.เชียงราย 
ในปีต่อไป

ด าเนินการออกตรวจ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
18 อ าเภอ ระหว่าง
ด าเนินการและหลัง
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม จ านวนไม่น้อย
กว่า 30 โครงการ

100,000  -  -  - 1.จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการ
ตรวจติดตามและ
ประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 30 โครงการ
2.จ านวนโครงการ
ท่ีได้รับการติดตาม
และประเมินผล
หลังด าเนินการ
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
30 โครงการ

น าข้อมูลจากการ
ออกตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
ไปใช้ในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ และ
จัดล าดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนท่ีจะ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี 
อบจ.เชียงราย
ในปีต่อไป

กองแผนและ
งบประมาณ

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
แผนงานท่ี 1.1 บริหารงานท่ัวไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 06

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
แผนงานท่ี 1.1 บริหารงานท่ัวไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ
และพนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2561

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ของ 
อบจ.ชร. ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น เป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ เป็น
แบบอย่างท่ีดีเป็น
เกียรติและศักด์ิศรี
ให้แก่ตัวเองและบุคคล
รอบข้าง และเป็นการ
ส่งเสริมจริยธรรม
แก่บุคลากร

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ อบจ.
เชียงราย ท้ังหมดได้รับ
การคัดเลือก จ านวนไม่
น้อยกว่า 10 คน

8,000  -  -  - ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของ 
อบจ.เชียงราย
ท้ังหมด ได้รับการ
คัดเลือก จ านวนไม่
น้อยกว่า 10 คน

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
มีความภาคภูมิใจใน
การได้รับการ
เชิดชูเกียรติ มีขวัญ 
ก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติราชการ
เพ่ิมมากข้ึน

กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม 216,000 - - -2  โครงการ



 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 

 



แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ผ.08
 -  - 95 74,246,012  -  -  -  - 95 74,246,012

รวมท้ังส้ิน  -  - 95 74,246,012  -  -  -  - 95 74,246,012

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

ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

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

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

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองบันทึกเสียงหน่วยความจ า
ภายในไม่น้อยกว่า 4 GB
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 6,990  - - ส านักการช่าง 

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล 
ขนาด 50 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

 - 17,800 - - ส านักการช่าง 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เลนส์กล้องถ่ายรูป ระยะโฟกัส
ไม่น้อยกว่า 17 mm - 40 mm
จ านวน 1 ตัว

- 26,000  -  - ส านักปลัดฯ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน

กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
24 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

- 56,900 - - กองกิจการสภาฯ

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

- 19,300  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

บัญชีครุภัณฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

กล้องถ่ายวีดีโอ แบบดิจิตอล 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 39,900 บาท

- 79,800  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
42,500 บาท

- 42,500  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 น้ิว 
จ านวน 1 จอ

- 40,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

กระดานอัจฉริยะ (Interactive
board) แบบสัมผัสหน้าจอ
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 75 น้ิว 
จ านวน 4 ชุดๆ ละ 302,500 บาท

- 1,210,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน

 - 957,000 - - ส านักการช่าง 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา 
จ านวน 2 คันๆ ละ 575,000 บาท

 - 1,150,000 - - ส านักการช่าง 

 - หลังคาอลูมิเนียม จ านวน 
2 หลังๆ ละ 16,000 บาท

 - 32,000 - - ส านักการช่าง 

1.รถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบล้อ
ยาง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
6 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 170 
แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ า 
จ านวน 1 คัน

 - 16,000,000 - - ส านักการช่าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2.รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน
แบบส่ันสะเทือนขับเคล่ือนด้วย
ตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก 
ล้อหลังเป็นล้อยาง เคร่ืองยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า
125 แรงม้า จ านวน 1 คัน

 - 3,000,000 - - ส านักการช่าง 

11

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดหาชุดลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

ชุดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 ชุด ดังน้ี

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์อุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 3.รถบดล้อยางขนาด 10 ตัน 
แบบล้อหน้ายาง 4 ล้อ หรือ 5 ล้อ
ล้อหลัง 4 ล้อ หรือ 5 ล้อ 
ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง เคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีก าลัง
ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

 - 6,000,000 - - ส านักการช่าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 4.รถไม้กวาดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง 
แบบล้อยาง 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า
75 แรงม้า พร้อมติดต้ังไม้กวาด 
ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน

 - 4,200,000 - - ส านักการช่าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

5.รถเทรลเลอร์ (รถหัวลาก 10ล้อ)
พร้อมเทรลเลอร์ก่ึงพ่วง 3 เพลา 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ 
มีก าลังไม่น้อยกว่า 370 แรงม้า 
ระบายความร้อนด้วยน้ า 
จ านวน 1 คัน

 - 5,000,000 - - ส านักการช่าง 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

6.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จ านวน 1 คัน

 - 715,000 - - ส านักการช่าง 



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 7.รถ Asphalt distributor (Prime
 coats) ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีก าลัง
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีถังบรรจุ
ยางขนาด ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
มีการติดต้ังวาล์วระบายน้ ายาง 
มีระบบอุ่นน้ ายางแบบเคร่ืองป๊ม
น้ ามันถ่ายเทความร้อน ระบาย
ความร้อนด้วยน้ า จ านวน 1 คัน

 - 9,000,000 - - ส านักการช่าง 

13 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด3 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
80 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

 - 1,075,000 - - ส านักการศึกษาฯ

14 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) 
จ านวน 1 คัน

 - 715,000 - - ส านักการศึกษาฯ

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือจัดหารถยนต์ใช้เป็น 
ยานพาหนะในการออกไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในราชการ 
และเพ่ือใช้ออกพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บรายได้ต่างๆ 
ของ อบจ.เชียงราย

รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคล่ือน 
4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
110 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

 - 957,000 - - กองคลัง
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย

จัดซ้ือเรือกู้ภัยท้องแบนพร้อม
เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์เคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมชุด
รถพ่วงลากจูงและอุปกรณ์
ประจ าเรือ จ านวน 1 ล า

 - 500,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

17 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัยต่างๆ

จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ ขนาด
300 ลิตร/นาที  จ านวน 1 เคร่ือง

 - 66,000  -  - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

18 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจัดหาสายวัดระดับน้ า
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของ อบจ.เชียงราย

สายวัดระดับน้ า ตัวปรับระดับ
5 ระดับ บอกระยะความลึก
100 เมตร และมีระบบเซ็นเซอร์แจ้ง
เตือน จ านวน 1 เคร่ือง

 - 6,500 - - ส านักการช่าง 

19 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจัดหาเทปวัดระยะ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร์กลาส 
ยาวไม่น้อยกว่า 50 ม. 
จ านวน 10 ชุดๆ ละ 1,000 บาท

 - 10,000 -  - ส านักการช่าง 

20 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจัดหากล้องระดับ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย
30 เท่า จ านวน 1 ชุด

 - 34,000 - - ส านักการช่าง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ส ารวจ



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจัดหาไม้สตาฟฟ์
วัดระดับใช้ส าหรับ
การปฏิบัติงานของ 
อบจ.เชียงราย

ไม้สตาฟฟ์วัดระดับ ความยาว
ไม่น้อยกว่า 7 เมตร จ านวน 
2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

 - 7,000 - - ส านักการช่าง 

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA
ราคาเคร่ืองละ 5,900 บาท 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 5,900  -  - ส านักการศึกษาฯ

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
3 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

- 51,000  -  - ส านักการศึกษาฯ

24 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 หน้าจอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

- 22,000  -  - ส านักการศึกษาฯ

25 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

- 12,900  -  - ส านักการศึกษาฯ

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer ) ส าหรับกระดาษขนาด  
A3 จ านวน 1 เคร่ือง

- 7,100  -  - ส านักการศึกษาฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แบบ ผ. 08
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 
16,000 บาท

- 64,000  -  - ส านักปลัดฯ

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1

- 18,000  -  - ส านักปลัดฯ

29 วางแผนสถิติและวิชาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
16,000 บาท

- 48,000 - - กองแผนฯ

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

- 12,900  -  - ส านักปลัดฯ

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 2,600  -  - ส านักปลัดฯ

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,600 บาท

- 5,200  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 10 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

- 25,000  -  - ส านักปลัดฯ

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

- 20,000  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

- 7,500  -  - กองแผนฯ

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

- 21,000  -  - ส านักปลัดฯ

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

 - 21,000 - - กองกิจการสภาฯ

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

- 16,000 - - กองการเจ้าหน้าท่ี

39 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
30,000 บาท

- 60,000  -  - กองส่งเสริมฯ

40 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
(27 หน้า/นาที) จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท

- 15,800  -  - กองส่งเสริมฯ

41 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน
1 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท

- 21,000  -  - กองส่งเสริมฯ

42 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,900 บาท

- 11,800  -  - กองส่งเสริมฯ
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบท่ี 2 จ านวน 2 ชุดๆ ละ
350,000 บาท

- 700,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบท่ี 2 
(ขนาด 42U) จ านวน 1 เคร่ือง

- 22,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 2 จ านวน 20 ชุดๆ ละ 
21,000 บาท

- 420,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จ านวน 4 ชุดๆ ละ 37,000 บาท

- 148,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองสลับสัญญาณ
จ านวน 1 เคร่ือง

- 52,900  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 
5 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

- 150,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

49 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
ส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป
จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท

- 264,000 - - ส านักการช่าง



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

50 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Vedio Recorder)
แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

- 24,000 - - ส านักการช่าง

51 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบท่ี 1
(ขนาด 36U) จ านวน 1 ตู้

- 18,000 - - ส านักการช่าง

52 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,000 บาท

- 6,000 - - ส านักการช่าง

53 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

- 20,000 - - ส านักการช่าง

54 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วน า
แสง Media Converter (ตัวรับ)
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท

- 16,000 - - ส านักการช่าง

55 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วน า
แสง Media Converter (ตัวส่ง)
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท

- 16,000 - - ส านักการช่าง

56 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE)
จ านวน 8 ตัวๆ ละ 1,150 บาท

- 9,200 - - ส านักการช่าง

57 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 5,900 บาท

- 41,300 - - ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

58 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
6 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

- 180,000 - - ส านักการช่าง

59 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด 
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 
3 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

- 51,000 - - ส านักการช่าง

60 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือจัดหาเคร่ืองตัดหญ้า
ใช้ส าหรับการปฏิบัติ
งานของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน
2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

 - 19,000  -  - ส านักการช่าง 

61 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือจัดหาเคร่ืองตัดแต่ง
พุ่มไม้ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของ อบจ.
เชียงราย

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 10,200 - - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

62 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
12,000 บาท

- 24,000  -  - ส านักการศึกษาฯ

63 การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบถังเด่ียว 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
5,700 บาท

- 11,400  -  - ส านักการศึกษาฯ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

64 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
9,500 บาท

- 19,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

65 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด
5 น้ิว ราคาตัวละ 5,500 บาท 
จ านวน 1 ตัว

- 5,500  -  - ส านักการศึกษา

66 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

แท่นตัดไฟเบอร์ 14 น้ิว 
ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
จ านวน 1 ตัว

- 3,850  -  - ส านักการศึกษา

67 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าแบบขดลวด 
500 Amp ใช้ลวดเช่ือม 
2.6 - 3.2 mm จ านวน 1 เคร่ือง

- 5,500  -  - ส านักการศึกษา

68 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ระบบ Inverter
-okf 20 - 300 Amp ใช้ลวดเช่ือม
2.6 - 4.0 mm ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 
โวลต์ พร้อมสายเช่ือม
จ านวน 1 เคร่ือง

- 3,850  -  - ส านักการศึกษา

69 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
ขนาด7 น้ิว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
6,300 บาท

- 12,600 - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์โรงงาน
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

70 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 
9 น้ิว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
6,500 บาท

- 13,000 - - ส านักการช่าง

71 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือให้บริการประชาชน เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
ห้องออกก าลังกายเพ่ือให้บริการ
ประชาชน 1 ชุด ประกอบด้วย

- 7,757,714 - - ส านักการศึกษา

1.ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง  -  -  -
2.เคร่ืองก้าวเดินในอากาศ
แบบไร้แรงกระแทก จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

3.จักรยานแบบน่ังเอนป่ัน
แบบมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

4.จักรยานน่ังเอนป่ันแบบน่ังตรง
จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

5.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ืออก 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

6.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหัวไหล่
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

7.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ืออกและ
หลังส่วนบน จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

ครุภัณฑ์กีฬา



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหลัง
ส่วนกลาง จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

9.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือรวม
แบบสมิท จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

10.เก้าอ้ีปรับระดับได้ใช้ร่วมกับ 
ดัมเบลล์ จ านวน 2 ตัว

 -  -  -

11.เก้าอ้ีน่ังตรงมีพนักพิงหลังใช้
ร่วมกับดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

12.เก้าอ้ีน่ัง แบบปรับระดับใช้ฝึก
กล้ามเน้ือหน้าท้อง จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

13.ม้าน่ังบริหารกล้ามเน้ือหลัง
ส่วนกลาง จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

14.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือล าตัว
แบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

15.ช้ันวางบาร์เบลล์แบบวางได้ 
10 คู่ จ านวน 1 ชุด

 -  -  -

16.ชุดบาร์เบลล์แบบหยัก 
10-45 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด

 -  -  -

17.แผ่นน้ าหนักหุ้มยาง ขนาด 
1.25 - 25 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด

 -  -  -
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

18.แผ่นยางส าหรับ
ปูห้องออกก าลังกาย 
ชนิดความหนา 7 มิลลิเมตร 
จ านวน 224 ตารางเมตร

 -  -  -

72 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือให้บริการประชาชน เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
ห้องออกก าลังกายเพ่ือให้บริการ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

- 6,998,228 - - ส านักการศึกษา

1.ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง -  -  -
2.เคร่ืองก้าวเดินในอากาศ
แบบไร้แรงกระแทก จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

3.จักรยานแบบน่ังเอนป่ัน
แบบมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว

 -  -  -

4.จักรยานน่ังเอนป่ันแบบน่ังตรง
จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

5.เคร่ืองยืดกล้ามเน้ือก่อนและหลัง
ออกก าลังกาย จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

6.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือล าตัว
ด้านข้าง จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือท้อง 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

8.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขา
แบบรวม จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

9.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือรวม
แบบสมิท จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

10.เก้าอ้ีปรับระดับได้ใช้ร่วมกับ 
ดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

11.เก้าอ้ีแนวราบใช้ร่วมกับ 
ดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว

 -  -  -

12.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหลัง
ส่วนกลาง จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

13.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือล าตัว
แบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  -

14.ช้ันวางบาร์เบลล์ แบบวางได้
10 คู่ จ านวน 1 ชุด

 -  -  -

15.ดัมเบลล์หุ้มยาง ขนาด 
5 - 50 ปอนด์ จ านวน 1 ชุด

 -  -  -

16.แผ่นยางส าหรับ
ปูห้องออกก าลังกาย 
ชนิดความหนา 7 มิลลิเมตร 
จ านวน 160 ตารางเมตร

 -  -  -
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

73 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชัก
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 61 x
ยาว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 
จ านวน 7 ตัวๆละ 5,500 บาท

- 38,500  -  - ส านักการศึกษาฯ

74 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มด้วย PVC 
พนักพิงสูง มีล้อเล่ือน จ านวน 
7 ตัว ๆละ 3,500 บาท

- 24,500  -  - ส านักการศึกษาฯ

75 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
15,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

- 25,900  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

76 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทียู จ านวน 6 เคร่ืองๆ
ละ 36,200 บาท

- 217,200 - - ส านักการศึกษาฯ

77 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
32,000 บีทียู จ านวน 8 เคร่ืองๆ 
ละ 42,300 บาท

- 338,400  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

ครุภัณฑ์ส านักงาน



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

78 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิงท่ีวาง
แขนปรับข้ึนลงได้ จ านวน 40 ตัว 
ราคาตัวละ 1,500 บาท

- 60,000  -  - ส านักการศึกษาฯ

79 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

โต๊ะท างานเหล็กมีกระจกใส
ปูหน้าโต๊ะ แบบเหล็ก ขนาดกว้าง
1227 สูง 750 ลึก 668 มม.
พร้อมเก้าอ้ีส านักงานขา 5 แฉก
มีล้อเล่ือน หุ้มด้วยหนังเทียม 
จ านวน 20 ชุดๆ ละ 8,900 บาท

- 178,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

80 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจัดเก็บเอกสาร 
และสะดวกรวดเร็ว
ในการค้นหา

ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก ขนาดกว้าง 47.00 
x ยาว 62.00 x สูง 101.60 ซม. 
จ านวน 10 ตู้ๆ ละ 4,800 บาท

- 48,000 - - กองคลัง

81 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 28,600  -  - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

82 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้บริการประชาชน
และบุคลากรในหน่วยงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู
พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 32,400 บาท

 - 97,200  -  - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

83 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาเคร่ืองโทรสาร
ในการรับ - ส่งเอกสาร
ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ 
20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

 - 18,000  -  - กองพัสดุฯ

84 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาตู้เอกสารไว้ใช้
ส าหรับจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสะดวกในการค้นหา
เอกสาร

ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต ขนาด 
กว้าง 149.10 x ยาว 40.80 
x สูง 87.80 ซ.ม.จ านวน 6 ตู้ๆ ละ
4,600  บาท

 - 27,600  -  - กองพัสดุฯ

85 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 4,900 บาท

 - 24,500 - - กองการเจ้าหน้าท่ี

86 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดหาเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์ 
จมใต้น้ า (Submersible Pumps)
มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 
V.AC. จ านวน 1 เคร่ือง

 - 46,000 - - ส านักการช่าง 

87 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์
จมน้ า (SUBMERSIBLE PUMS) 
ขนาดมอร์เตอร์ 2 HP จ านวน 
5 ตัวๆ ละ 48,000 บาท

 - 240,000  -  - ส านักการศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร



แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

88 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายา
ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ช่ัวโมง 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 59,000 บาท

 - 118,000 -  - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

89 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
2,000 x ลึก 1,000 x สูง 750 มม. 
จ านวน 84 ตัวๆ ละ 12,500 บาท

 - 1,050,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

90 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เก้าอ้ีนักเรียน 
จ านวน 672 ตัวๆ ละ 790 บาท

 - 530,880  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

91 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ.เชียงราย

เก้าอ้ีห้องประชุมแบบมีแลคเชอร์ 
จ านวน 200 ตัว โครงสร้างเหล็ก 
, ชุดเบาะน่ัง , เท้าแขนบุฟองน้ า 
, หุ้มหนังเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 565(W) x ยาว 690(D) x 
สูง 830(H) มม.

 - 1,400,000  -  - ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน)

92 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม
การช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ให้แก่ประชาชน

จัดซ้ือหุ่นฝึกช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
แบบคร่ึงตัว (หุ่น CPR)
จ านวน 4 ตัว ๆละ 27,500 บาท

 - 110,000  -  - กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย
93 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม

การช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนท่ัวไป

จัดซ้ือเคร่ืองช่วยสาธิตการกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
(AED trainer)  จ านวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 30,000 บาท

 - 60,000  -  - กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

ครุภัณฑ์การศึกษา
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แบบ ผ. 08

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

ประเภท วัตถุประสงค์ท่ี แผนงาน หมวด
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

94 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัยต่างๆ

จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูง
ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 250,000  -  - กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

95 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัยต่างๆ

จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม
เคร่ืองยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 
2 สูบ 2 จังหวะ มีก าลังสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์  
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 450,000 บาท

 - 900,000  -  - กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

รวม  - 74,246,012  -  -95 โครงการ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ครุภัณฑ์ดับเพลิง




