




ค ำน ำ 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ื นที่แบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  

  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น  
การพัฒนา ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ จึงได้น าข้อมูล 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

  ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่ งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
กลุ่ มจั งหวัด ตลอดจนสามารถบู รณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน พ้ืนที่  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าโครงการพัฒนาไปเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้  

        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



สารบัญ 
            
                 หน้า 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       1 
  1. ด้านกายภาพ        1 
  2. การปกครอง        3 
  3. ประชากร               4 - 5 
  4. โครงสร้างพ้ืนฐาน              5 - 14 
  5. ด้านเศรษฐกิจ             15 - 38 
  6. ด้านสังคมและความม่ันคง           38 - 64 
  7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          64 - 80 
  8. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม          80 - 91 
  9. ประเด็นปัญหาและความต้องการ          91 - 105 
  10. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหา         106 - 130 

ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              131 
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค       131 - 134 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       135 - 138 
  3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น         138 - 143 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ             144  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน            144 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         145 - 324 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล          325 - 328 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์        329 - 357 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ        357 - 435 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น         435 - 441 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      442 - 443 
  5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น  444 - 445 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
   6. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น     446 - 448 
   (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 
 - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1147/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1148/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 - ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1149/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 - ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 

   - ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
  ท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 



 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงราย 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ   
  เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุด 
ของประเทศ ท าเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เชื่อมโยงไปสู่สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวง
เอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3 มีขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ 11,678.369 ตร.กม.  
มีแม่น้ ากก แม่น้ าอิง แม่น้ ารวก และแม่น้ าโขง เป็นแม่น้ าสายส าคัญ  
 1) ด้านกายภาพ 
 (1.1) ที่ตั้ง จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ 
ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 
  (1.2) อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
     ประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและล าปาง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารแ์ละจังหวัดเชียงใหม่     
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดเชียงราย 
 

 
 

 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน              
รวม 153 กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 155 กิโลเมตร 
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 (1.3) สภาพภูมิประเทศ 
 มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่ราบสูง 
เป็นหย่อมๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ  
1,500 - 2,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่ ได้แก่  
อ าเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสู งประมาณ 410 - 580 เมตร 
จากระดับน้ าทะเล 
 (1.4) สภาพภูมิอากาศ  
 ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.6 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส  
 ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งปี 145 วันปริมาณฝนรวมตลอด
ทั้งปี 2,042.6 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.1 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด 10.2 องศาเซลเซียส 
 (1.5) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

ลักษณะของทรัพยากรดินแบ่งออก 4 ประเภท ประกอบด้วย  
 (1.5.1) ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ า            

พัดพา มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
 (1.5.2) ดินบริเวณที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณ 

ที่ราบลุ่มและที่ราบต่ า เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
 (1.5.3) ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง

ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
  (1.5.4) ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียด

ปานกลางและดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
  ส าหรับการถือครองที่ดินทางการเกษตร พบว่า จากเนื้อที่ทั้งหมด 7,298,9881 ไร่ มีเนื้อ

ที่ใช้ประโยชน์ในปี 2560 จ านวน 3,018,98 ไร่ แบ่งออกเป็นเนื้อที่นอกการเกษตร จ านวน1,356,975 ไร่  
และเนื้อที่ป่า จ านวน 2,923,026 ไร่ 

 
 ตารางที่ 1 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2555 - 2559 

ปี เนื้อท่ีทั้งหมด 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ (ไร่)  

รวมยอด นอกการเกษตร เนื้อท่ีป่าไม้ 
2555 7,298,981 3,015,096 1,055,997 3,227,888 
2556 7,298,981 3,015,219 1,295,799 2,987,963 
2557 7,298,981 3,015,417 1,282,839 3,000,726 
2558 7,298,981 3,015,221 1,319,894 2,963,867 
2559 7,298,981 3,018,980 1,356,975 2,923,026 

           ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
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2. การปกครอง 
 ส าหรับการปกครองของจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 18 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง   

อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเชียงของ อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเทิง อ าเภอดอยหลวง อ าเภอแม่จัน 
อ าเภอพาน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ลาว  
อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่สาย อ าเภอขุนตาล อ าเภอป่าแดด  ทั้งนี้อ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า  

 
แผนภูมิที่ 1 เนื้อที่จ าแนกตามอ าเภอ พ.ศ. 2560 

 

 
 

ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัด, 2561 

 ข้อมูลการเลือกตั้ง 
 จ านวนข้อมูลประชากรและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดดังนี้ 

 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะต าบลบ้านดู่ ต าบลนางแล ต าบล 
ห้วยชมภู ต าบลรอบเวียง ต าบลสันทราย ต าบลแม่ยาว ต าบลริมกก ต าบลดอยฮาง ต าบลแม่กรณ์ ต าบล  
แม่ข้าวต้ม ต าบลท่าสุด และต าบลเวียง)  

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่ลาว  
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ าเภอพาน และอ าเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะต าบลดอยลาน  

ต าบลห้วยสัก ต าบลท่าสาย และต าบลป่าอ้อดอนชัย)  
เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ าเภอเทิง อ าเภอเวียงชัย และอ าเภอป่าแดด  
เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอพญาเม็งราย และ อ าเภอขุนตาล  
เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอ เวียงเชียงรุ้ง  
เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

(ข้อมูล ปีพ.ศ. 2554)  
 
 

เมืองเชียงราย
11%

เวียงชัย
3% เชียงของ

7%

เทิง
7%

พาน
9%

ป่าแดด
3%แม่จัน

5%เชียงแสน
5%

แม่สาย
2%

แม่สรวย
12%

เวียงป่าเป้า
11%

พญาเม็งราย
5%

เวียงแก่น
5%

ขุนตาล
2%

แม่ฟ้าหลวง
6%

แม่ลาว
3%

เวียงเชียงรุ้ง
2%

ดอยหลวง
3%
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  3. ประชากร  
  จ านวนประชากรในจังหวัดเชียงราย มีจ านวนทั้งสิ้น 1 ,292,130 คน จ าแนกเป็นชาย 
จ านวน 630,211 คน และเป็นหญิงจ านวน 661,919 คน  
ตารางท่ี 2 จ านวนประชากร จังหวัดเชียงราย 

ล าดับที่ รายช่ือ จังหวัด อ าเภอ ต าบล ชาย หญิง รวม 
1 อ าเภอเมืองเชียงราย 51,322 55,917 107,239 
2 อ าเภอเวียงชัย 19,003 19,884 38,887 
3 อ าเภอเชียงของ 12,543 12,952 25,495 
4 อ าเภอเทิง 37,654 38,030 75,684 
5 อ าเภอพาน 56,322 59,088 115,410 
6 อ าเภอป่าแดด 5,955 6,027 11,982 
7 อ าเภอแม่จัน 33,951 36,157 70,108 
8 อ าเภอเชียงแสน 23,774 24,742 48,516 
9 อ าเภอแม่สาย 31,906 35,503 67,409 

10 อ าเภอแม่สรวย 39,526 38,891 78,417 
11 อ าเภอเวียงป่าเป้า 30,472 30,720 61,192 
12 อ าเภอพญาเม็งราย 13,699 13,758 27,457 
13 อ าเภอเวียงแก่น 18,004 17,545 35,549 
14 อ าเภอขุนตาล 6,957 7,242 14,199 
15 อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 38,154 38,309 76,463 
16 อ าเภอแม่ลาว 12,145 12,757 24,902 
17 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 11,758 11,959 23,717 
18 อ าเภอดอยหลวง 9,679 9,534 19,213 
19 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่ยาว 10,168 10,255 20,423 
20 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 6,262 6,231 12,493 
21 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลไม้ยา 5,333 5,343 10,676 
22 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลครึ่ง 3,282 3,222 6,504 
23 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย 5,270 6,091 11,361 
24 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลยางฮอม 5,507 5,703 11,210 
25 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียง 4,718 4,807 9,525 
26 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางแล 5,493 5,903 11,396 
27 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง 5,510 6,107 11,617 
28 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงพางค า 10,037 11,570 21,607 
29 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดู่ 8,962 10,209 19,171 
30 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 2,044 2,051 4,095 
31 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่ลาว 867 986 1,853 
32 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า 2,060 2,225 4,285 
33 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต้า 3,000 3,201 6,201 
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34 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพญาเม็งราย 2,065 2,232 4,297 
35 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 2,171 2,574 4,745 
36 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่ขะจาน 1,425 1,575 3,000 
37 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 2,421 2,455 4,876 
38 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่สรวย 752 757 1,509 
39 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 2,438 2,822 5,260 
40 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่สาย 13,225 15,060 28,285 
41 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 2,613 3,005 5,618 
42 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสันทราย 1,231 1,353 2,584 
43 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่จัน 1,799 2,041 3,840 
44 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่ค า 2,275 2,533 4,808 
45 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า 7,053 7,853 14,906 
46 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าแดด 3,159 3,309 6,468 
47 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าแงะ 3,799 3,912 7,711 
48 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองพาน 3,130 3,553 6,683 
49 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงเทิง 2,368 2,739 5,107 
50 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 2,030 2,123 4,153 
51 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 1,841 2,107 3,948 
52 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบุญเรือง 2,993 3,113 6,106 
53 ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงชัย 3,209 3,561 6,770 
54 ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย 36,877 40,323 77,200 

 รวม 630,211 661,919 1,292,130 

ระบบสถติิทางการทะเบยีน,2561 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 
 (4.1) ระบบขนส่งทางถนน 
       1) โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 คือเส้นทางเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 
จากกรุงเทพมหานครสู่จีนตอนใต้ ผ่านประเทศเมียนมาร์ และลาว ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อยดังนี้ 
  - เส้นทาง R3A หรือ R3E: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ลาว-จีน จากประเทศไทย (เชียงราย - 
เชียงของ) ข้ามแม่น้ าโขงไปยังประเทศลาว (ห้วยทราย-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น) และเข้าสู่ประเทศจีน (บ่อหาน -
เชียงรุ่ง - คุนหมิง) รวมระยะทาง 1,200 กิโลเมตร  
 - เส้นทาง R3B หรือ R3W: เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ประเทศเมียนมาร์ -จีน จากประเทศไทย 
(เชียงราย-แม่สาย) ผ่านประเทศประเทศเมียนมาร์  (ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-แม่ลา) และเข้าสู่ประเทศจีน (ดาลั๊ว -
เชียงรุ้ง - คุนหมิง) โดยเชื่อมโยงกับเส้นทาง R3A ที่เชียงรุ้งและคุณหมิง รวมระยะทางจากแม่สายถึงเชียงรุ้ง 
380 กิโลเมตร 
ตารางท่ี 3  จุดเด่นและข้อจ ากัดของเส้นทาง R3A และ R3B 

เส้นทาง จุดเด่น ข้อจ ากัด 
R3A 

 
ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้นกว่าการขนส่งทางเรือ 
เหมาะแก่การขนส่งสินค้าเกษตรที่มีอายุการเก็บ
รักษาสั้น 

1. ด่านห้วยทราย (ลาว) ที่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 
12.00-14.00 น. และหยุดทุกวันอาทิตย์ 
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เส้นทาง จุดเด่น ข้อจ ากัด 
2. ที่เรือเชียงของ มีความแออัดทุกวันจันทร์ เนื่องจากแพ
ขนานยนต์ปิดท าการทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้เกิดสะสม
ต่อเนื่องของรถบรรทุก 
3. เส้นทางหลวงน้ าทา-บ่อเต็น ที่คดเคี้ยวและช ารุดในบาง
เส้นทาง ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
4. ปัญหาการขนถ่ายสินค้าที่ด่านบ่อเต็น ที่คับคั่งและใช้
เวลานานในการขนถ่ายสินค้าและน้ ามัน 

R3B ได้รับความนิยมในด้านการเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 
เส้นทางเชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา-เชียงรุ้ง 

1. ปัญหาทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ ที่มีผลต่อการ
เปิด-ปิดด่านพรมแดนไทย-จีน 
2. ข้อจ ากัดการใช้พาหนะเข้าออกชายแดนประเทศ 
เ มี ย นมา ร์  ที่ ไ ม่ อนุญ าต ให้ ร ถบรรทุ กสิ นค้ าแบบตู้ 
คอนเทนเนอร์เข้าประเทศ ต้องใช้รถกระบะคลุมผ้าใบซึ่ง
อาจท าให้สินค้าเสียหายต่อสินค้าได้ 
3. ค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่สูง และการเรียกเก็บเบี้ยบ้ายราย
ทางจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล  
4. ข้อจ ากัดของอ านาจการบริหารของประเทศเมียนมาร์ ที่
มีผลต่อการด าเนินการของชนกลุ่มน้อยที่ด่านต้าลั๊วะ 

ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงราย, 2559. 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงเส้นทางเชื่อมต่อ R3A และ R3B 
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 2) สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 ตั้งอยู่ข้ามแม่น้ าจากฝั่งไทย (เชียงของ) ไปยังลาว               
(บ่อแก้ว) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง เชียงรายกับคุนหมิง ผ่านประเทศลาวตามแนวเส้นทาง R3 ด้วยระยะทาง 
430 กิโลเมตร เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และภาคบริการ 
ถือเป็นจุดที่ท าให้เส้นทาง R3A มีการเชื่อมโยงใน 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-จีน) อย่างสมบูรณ์ 

 3) ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดเชียงรายมีทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญดังต่อไปนี้ 
 3.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เป็นถนนสายประธานในพ้ืนที่ซึ่งเป็น

เส้นทางเดียวกับถนน AH 2 เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชียได้ โดยเป็นถนน  
ที่ยาวที่สุดในเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางทั้งสิ้น 20,557 กิโลเมตร ผ่านประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน และอิหร่าน สิ้นสุดที่ประเทศตุรกี โดยเชื่อมต่อกับ
ทางหลวงยุโรป E80 มีระยะทางผ่านประเทศไทยรวม 703 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัดเชียงรายท าหน้าที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่เข้ากับจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ 
ได้ที่อ าเภอแม่สาย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง  
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์มีขนาด 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก  
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.2) ทางหลวงสายเอเชีย 3 (Asian Highway 3 : AH 3) 
ทางหลวง AH 3 เป็นถนนสายประธานในพ้ืนที่ เป็นทางหลวงสายหนึ่งในโครงการเครือข่าย

ทางหลวงเอเชีย มีความยาว 7,331 กิโลเมตร (4,555 ไมล์) โดยเริ่มต้นจากเมืองอูลาน-อูเด รัสเซีย ผ่าน จีน  
เมียนมาร์ สปป.ลาว ผ่านพรมแดน สปป.ลาว ที่อ าเภอเชียงของ และสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  
หรือถนนพหลโยธิน (AH2) ที่แยกแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทางที่ผ่านในประเทศ
ไทย 116.5 กิโลเมตร ส่วนที่พาดผ่านจังหวัดเชียงรายท าหน้าที่ เชื่อมโยงพ้ืนที่ เข้ากับอ าเภอเชียงของ 
ที่ด้านทิศเหนือ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง  
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง AH 3 เป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ มีขนาด 4 - 6 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมือง
มีขนาด 8 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

จังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศใต้ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่าง
เปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 118 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง  
ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง 

อ าเภอแม่จันไปยังอ าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของท่าเรือเชียงแสน นับเป็นเส้นทางโลจิสติกส์เส้นทางหนึ่ง 
กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้
ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 เป็นถนนลาดยางแอส-
ฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมี
ขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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3.5) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอเมืองเชียงรายเข้ากับอ าเภอเทิง และอ าเภอเชียงของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนน AH 3 มีลักษณะเป็น
เส้นทางโลจิสติกส์ กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมือง  
จะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020            
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 
  3.6) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
อ าเภอแม่สายเข้ากับอ าเภอเชียงแสน มีลักษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้าชายแดน 
กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดิน
หนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์             
มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด                  
4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

3.7) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนสายหลักในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้ากับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ด้านทิศตะวันตก กิจกรรมการใช้ที่ดิน
โดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น  
เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด  
2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่อง
จราจร (รวม 2 ทิศทาง)  

3.8) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอเชียงแสนเข้ากับอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งทางน้ า  
ของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เข้ากับการคมนาคมขนส่งทางบก ซึ่งมีเส้นทางต่อไปยังอ าเภอเชียงของที่เป็นเมือง
การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรมและพ้ืนที่  
ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขตเมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1129 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง 
ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก และใกล้ทางเข้าเมืองมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

 3.9) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290  
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นทางหลวงสายรองในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง

อ าเภอแม่สายเข้ากับอ าเภอเชียงแสน มีลักษณะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งระหว่างเมืองการค้าชายแดน 
ใช้เป็นเส้นทางการขนส่งหลักอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างการขนส่งสินค้าของท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 เข้ากับ  
การคมนาคมขนส่งทางบก กิจกรรมการใช้ที่ดินโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างเปล่า ส่วนที่เป็นเขต
เมืองจะมีกิจกรรมการใช้ที่ดินหนาแน่น เป็นย่านพาณิชยกรรม ลักษณะของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ มีขนาด 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) และมีไหล่ทาง ส่วนบริเวณใกล้ทางแยก 
และใกล้ทางเข้าเมอืงมีขนาด 4 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) 

 3.10) ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืนๆ  
 ถนนสายรองและถนนสายย่อยอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่บริเวณอ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 

และอ าเภอเชียงของ เป็นเส้นทางที่สามารถใช้เดินทางเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัยเข้ากับพ้ืนที่กิจกรรมอ่ืน ๆ               
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ทั้งในและนอกเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีถนนสายย่อยต่าง ๆ ในพ้ืนที่เมืองที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงพ้ืนที่กิจกรรม
ภายในเมือง โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการค้าชายแดน ที่มียานพาหนะเข้า - ออก ตลอดช่วงเวลาเปิดท าการ                  
โดยลักษณะของถนนสายรองและถนนสายย่อยเส้นอ่ืน ๆ มีทั้งเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ และถนนคอนกรีต                
มีจ านวน 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ (รวม 2 ทิศทาง)  

  4) ทางหลวงชนบท 
 ทางหลวงชนบทในจังหวัดเชียงรายอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  

มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงพ้ืนที่ระหว่างอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดน นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นเสมือนทางลัดที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีความคล่องตัวในการ
สัญจร ซึ่งโครงข่ายทางหลวงชนบทนับเป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าได้ในพ้ืนที่
ระดบัย่อยที่ทางหลวงแผ่นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ การวางตัวของโครงข่ายทางหลวงชนบท อยู่รอบนอกของย่าน
พ้ืนที่กิจกรรมทางธุรกิจ แต่มีการวางตัวบริเวณพ้ืนที่ชานเมือง หรือพ้ืนที่ชุมชนชนบท เพ่ือเชื่อมโยงย่านกิจกรรม 
การอยู่อาศัยของชุมชนดังกล่าวเข้ากับโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าพ้ืนที่กิจกรรม
ทางธุรกิจในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก ลักษณะของทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนมีพ้ืนผิวลาดยางแอสฟัลท์ มีจ านวนช่องจราจร 2 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) เนื่องจาก
ความต้องการการเดินทางภายในพื้นที่ที่ทางหลวงชนบทพาดผ่านมีจ านวนน้อย ท าให้จ านวนช่องจราจรสามารถ
รองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร  

ตารางท่ี 4  โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย 

หมายเลข
ทางหลวง 

ชื่อสายทาง อ าเภอ 
ระยะทาง 

(กม.) 
ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 12+200) – บ้านแม่มะ แม่จัน เชียงแสน 19.640 
ชร.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 28+650) - บ้านท่าข้าวเปลือก เชียงแสน แม่จัน 17.853 
ชร.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1129 (กม.ท่ี 14+000) – บ้านแซว เชียงของ เชียงแสน 38.121 
ชร.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 867+100) – บ้านสันถนนใต้ แม่จัน แม่สาย 23.574 
ชร.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 118+070) - บ้านม่วงเจ็ดต้น เชียงของ 10.150 
ชร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 104+600) – บ้านแก่นใต้ เชียงของ 8.254 
ชร.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (กม.ท่ี 109+200) - บ้านเกี๋ยงเหนือ เชียงของ 10.125 
ชร.5031 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4014 (กม.ท่ี 0+700) - บ้านซ้อใต้ เชียงของ 7.250 

ชร.5033 
แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4001(กม.ท่ี 3+230) - พระธาตุจอม
กิตติ 

เชียงแสน 8.700 

ชร.1038 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 876+000) – บ้านด้าย แม่สาย 9.650 
ชร.1041 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 890+450) – บ้านสันผักฮี้ แม่สาย 1.160 
ชร.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ท่ี 882+000) – บ้านด้าย แม่สาย 10.828 
ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 (กม.ท่ี 38+500) – บ้านป่าตึง ดอยหลวง เชียงแสน 20.444 
ชร.5054 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ท่ี 1+740) - บ้านสันนา แม่สาย 11.400 
ชร.5055 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.3059 (กม.ท่ี 4+240) - บ้านปางห้า แม่สาย 7.700 
ชร.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 123 (กม.ท่ี 8+242) – บ้านทุ่งเกลี้ยง แม่สาย 16.509 
ชร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 (กม.ท่ี 22+500) – บ้านศรีดอนมูล เชียงแสน 4.950 

 ที่มา: กรมทางหลวงชนบท, 2559. 
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(4.2) ระบบขนส่งทางน้ า 
 จังหวัดเชียงรายมีท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ (1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และ 

(2) ท่าเรือเชียงของ ซึ่งให้บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด าเนินการโดยการท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย (กทท.) โดยท่าเรือแต่ละแห่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ท่าเรือเชียงแสนแห่งท่ี 2 
  1.1) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน เพ่ือส่งเสริมการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือการเดินเรือ
พาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง-แม่น้ าโขง ระหว่าง 4 ประเทศ คือ จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว และไทย รวมถึงเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมเจ้าท่า ด าเนินการ
ก่อสร้างเพ่ือใช้ทดแทนท่าเรือเชียงแสนแห่งแรก ซึ่งตั้งอยู่ ในตัวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนท าให้ไม่สามารถ
ขยายศักยภาพได้ ทั้งนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
18 มกราคม 2554 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2  

ศักยภาพของท่าเรือเชียงแสน 2 ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือแบบทางลาด 2 ระดับ จ านวน 2 ท่า  
ใช้ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่วไป และท่าเทียบเรือแนวดิ่ง 1 ท่า ส าหรับขนถ่ายสินค้าทั่ วไป และคอนเทนเนอร์  
ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศเหนือ ความยาวท่าเทียบ เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9 ,600 ตารางเมตร จ านวน  
6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน 3 ล า ท่าเทียบเรือทางลาดด้านทิศใต้ ความยาวท่าเทียบ
เรือ 300 เมตร มีเนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร จ านวน 6 ท่า สามารถรับเรือขนาดยาว 50 เมตร ได้พร้อมกัน  
3 ล า ท่าเทียบเรือแนวดิ่ง ความยาวท่าเทียบเรือ 200 เมตร สามารถรับเรือขนาดความยาว 50 เมตร  
ได้ พร้อมกัน 4 ล า ในอาณาบริเวณท่าเรือ ได้เตรียมที่จอดเรือ ขนาด 200x800 เมตร พร้อมด้วยโรงพักสินค้า 
ขนาด 30x30 เมตร จ านวน 2 หลัง และ ลานวางพักสินค้า ไว้บริการ 

โครงข่ายการขนส่งของท่าเรือเชียงแสน 2 สามารถเชื่อมโยงการขนส่งเข้ากับประเทศจีนที่ท่า เรือ         
กวนเหลย ใช้เส้นทางเดินเรือระยะทาง 265 กิโลเมตร ระดับน้ าลึก 1.5 - 7.0 เมตร แตกต่างตามช่วงฤดูกาล 
โดยประเทศจีนได้ปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือ รวมถึงก่อสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และควบคุมระดับน้ า
ให้สามารถบรรทุกสินค้าได้ตลอดทั้งปี ในส่วนโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศ ใช้การเชื่อมโยงท่าเรือเข้ากับ
โครงข่ายการขนส่งทางถนน สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่  

 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 อ าเภอแม่สาย - อ าเภอเชียงแสน  
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1016 อ าเภอแม่จัน - อ าเภอเชียงแสน  
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 อ าเภอเชียงแสน – อ าเภอเชียงของ 
(4.3) ระบบขนส่งทางอากาศ 

 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีจ านวนหลุมจอดเครื่องบิน 4 หลุมจอด มีจ านวนเที่ยวบินภายในประเทศ 42 เที่ยวบิน/วัน จ านวน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ 10 เที่ยวบิน/สัปดาห์ จ านวนสายการบินที่ให้บริการจ านวน 10 สาย และจ านวน 
สายการบินให้บริการระหว่างประเทศปี 2561 จ านวน 4 สายการบิน มีพ้ืนที่ในส่วนผู้โดยสาร 16,665 ตร.ม. 
พ้ืนที่อาคารคลังสินค้า 412 ตร.ม. สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 3,400 ตัน เป็นท่าอากาศยาน 
ที่สามารถรองรับทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ ทั้งจะเห็นได้ว่าจ านวนเที่ยวบิน  
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีจ านวนเพิ่มมากกว่าเกือบ 3เท่าตัว จากเดิมในปี 2555 มีจ านวนเที่ยวบิน 6,674 เที่ยว 
ในปัจจุบันเพ่ิมขึ้นเป็น 16,901 เที่ยว และมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจากเดินปี 2555 จ านวน 926,323 คน 
เพ่ิมข้ึนเป็น 2,385,224 คน  
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 ตารางท่ี 5  สถิติการขนส่งทางอากาศ พ.ศ. 2554 - 2560 
เส้นทาง ลักษณะ ปี 

2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

รวม จ านวนเท่ียวบิน 6,674 6,882 10,029 12,799 14,073 16,901 
ผู้โดยสาร (คน) 926,3

23 
1,053,8

63 
1,291,7

08 
1,640,3

32 
1,959,3

53 
2,385,2

24 
การขนถ่ายสินค้า (ตัน) 4,893 4,565 3,708 4,054 4,973 4,433 

การขนถ่ายทางไปรษณีย์ภัณฑ์(ตัน) 0 0 0 570 825 739 
ระหว่าง
ประเทศ 

จ านวนเท่ียวบิน 241 362 442 525 492 743 
ผู้โดยสาร (คน) 5,055 12,026 28,148 27,603 27,360 82,170 

การขนถ่ายสินค้า (ตัน) 0 0 0 0 0 0 
การขนถ่ายทางไปรษณีย์ภัณฑ์(ตัน) 0 0 0 0 0 0 

ภายใน 
ประเทศ 

จ านวนเท่ียวบิน 6,433 6,520 9,587 12,274 13,581 16,158 
ผู้โดยสาร (คน) 921,2

68 
1,041,8

37 
1,263,5

60 
1,612,7

29 
1,931,9

93 
2,303,0

54 
การขนถ่ายสินค้า (ตัน) 4,893 4,565 3,708 4,054 4,973 4,433 

การขนถ่ายทางไปรษณีย์ภัณฑ์(ตัน) 0 0 0 570 825 739 

ที่มา : สถิติการขนส่งและโลจสิติกส์ ส านักงานสถติิแห่งชาติ, 2561. 

(4.4) ระบบขนส่งทางราง 
 โครงการรถไฟสายใหม่สาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คือ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ 

ภายใต้การดูแลโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค เนื่องจากผลที่คาดว่า  
จะได้รับเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จคือ การลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  
ในการขนส่งสินค้า อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกในด้านการคมนาคมของประชาชน  

(4.5) ระบบไฟฟ้า 
ส าหรับระบบไฟฟ้า พบว่าในปี 2560 อ าเภอที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอ

เมืองเชียงราย ถัดมาเป็นอ าเภอแม่สาย และอ าเภอจัน โดยส่วนใหญ่อ าเภอต่าง ๆเป็นการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
เพ่ือธุรกิจ แต่ในอ าเภอแม่จัน เทิง แม่ฟ้าหลวง ขุนตาล เน้นการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัย   
เมื่อเปรียบเทียบ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในปี 2559 และ 2560 พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอที่มีการขยาย ตัวอย่างอ าเภอ
เมืองเชียงราย เชียงแสน แม่สาย พาน มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามในอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเช่นเชียงของ ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเลย  

ตารางท่ี 6  ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอ าเภอ ปี 25560 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ 
ใช้ไฟฟ้า 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ชั่วโมง) (Gwh.) 

ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ 
/สาธารณะ 

อ่ืนๆ รวม 

เมืองเชียงราย 91,755 134.98 270.05 -- 8.46 413.54 
เวียงชัย 16,988 19.15 20.72 0.10 1.10 41.07 
เชียงของ 21,611 21.92 21.35 2.74 1.43 47.44 

เทิง 25,460 8.77 4.51 0.86 0.34 14.48 
พาน 44,627 40.58 45.22 - 1.04 86.84 

ป่าแดด 10,147 9.16 17.90 0.07 0.48 27.61 
แม่จัน 34,350 42.49 37.58 4.99 0.64 85.70 

เชียงแสน 21,011 22.88 69.37 3.16 0.96 96.37 
แม่สาย 35,065 51.75 127.51 2.13 1.43 182.82 
แม่สรวย 22,313 16.99 20.60 -- 0.18 37.82 
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อ าเภอ 
จ านวนผู้ 
ใช้ไฟฟ้า 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ชั่วโมง) (Gwh.) 

ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ 
/สาธารณะ 

อ่ืนๆ รวม 

เวียงป่าเป้า 22,430 18.93 24.10 - 0.20 43.23 
พญาเม็งราย 12,860 11.25 7.13 0.70 0.66 19.74 
เวียงแก่น 8,604 7.24 4.21 0.54 0.10 12.09 
ขุนตาล 10,320 8.77 4.51 0.86 0.34 14.48 

แม่ฟ้าหลวง 14,923 17.32 9.41 2.64 0.21 29.58 
แม่ลาว 20,650 24.77 31.23 0.07 0.52 56.58 

เวียงเชียงรุ้ง 9,000 7.66 4.82 - 0.08 12.55 
ดอยหลวง 8,305 0.54 0.26 -- -- 0.84 

รวม 430,419 465.15 720.49 18.97 18.17 1,222.77 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย, 2561. 

ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ าเภอระหว่างปี 2559 - 2560  

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 

2559 2560 
เมืองเชียงราย 88,954 91,755 

เวียงชัย 16,636 16,988 
เชียงของ 21,611 21,611 

เทิง 25,460 25,460 
พาน 43,652 44,627 

ป่าแดด 9,998 10,147 
แม่จัน 33,521 34,350 

เชียงแสน 20,582 21,011 
แม่สาย 34,135 35,065 
แม่สรวย 21,610 22,313 

เวียงป่าเป้า 21,887 22,430 
พญาเม็งราย 12,860 12,860 
เวียงแก่น 8,604 8,604 
ขุนตาล 10,320 10,320 

แม่ฟ้าหลวง 14,530 14,923 
แม่ลาว 20,235 20,650 

เวียงเชียงรุ้ง 8,733 9,000 
ดอยหลวง 8,169 8,305 

รวม 421,497 430,419 

  (4.6) การประปา 
จากข้อมูลการใช้ประปา พบว่า จ านวนผู้ใช้น้ ามากที่สุดอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง เชียงราย ถัดมาเป็น

อ าเภอพาน และอ าเภอแม่สาย ส าหรับปริมาณน้ าที่จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์และรั่วไหล พบว่าอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองเชียงรายมากที่สุด ถัดมาเป็นอ าเภอแม่สาย และอ าเภอแม่จัน  

ตารางท่ี 8  สถิติการประปา จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2560  

อ าเภอ ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม) 

น้ าท่ีผลิตได ้
(ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ี
จ าหน่าย 

แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ีจ่าย 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

และรั่วไหล (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ีใช้ใน
ระบบ 
(ลบ.ม) 

 

 
ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

เมือง
เชียงราย 

17,520,000 9,779,876 7,426,900 1,748,673 604,303 29,539 
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อ าเภอ ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม) 

น้ าท่ีผลิตได ้
(ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ี
จ าหน่าย 

แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ีจ่าย 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

และรั่วไหล (ลบ.ม) 

ปริมาณน้ าท่ีใช้ใน
ระบบ 
(ลบ.ม) 

 

 
ผู้ใช้น้ า 
(ราย) 

เชียงของ 1,752,000 946,046 753,819 138,257 53,970 3,770 
เทิง 876,000 517,680 416,437 82,716 18,527 1,836 
พาน 1,800,480 1,187,692 810,460 267,132 110,100 4,630 
แม่จัน 1,752,000 1,363,206 680,759 374,581 307,866 2,775 

เชียงแสน 876,000 801,034 404,725 269,693 126,616 2,285 
แม่สาย 5,694,000 4,768,869 2,789,108 924,606 1,055,155 1,388 

เวียงป่าเป้า 1,752,000 598,415 499,619 78,832 19,964 2,871 
พญาเม็งราย 438,000 97,589 91,414 1,088 5,087 513 
รวมยอด 32,460,480 20,060,407 13,873,241 3,885,578 2,301,588 49,607 

ที่มา : ส านักงานการประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่, 2561. 

(7.7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส าหรับข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนในจังหวัดเชียงราย พบว่าในช่วง 2558 -

2560 ประชาชนมีการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดิมในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 25.59 ในปี 2560 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 26.15 ในส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 18 จากเดิมมีผู้ใช้
คิดเป็นร้อยละ 27.39 ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 43.01 ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าประชาชน  
มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้มีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมขึ้นจากเดิม  
ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 76.36 เพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 83.96 ในปี 2560 

ตารางท่ี 9 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 พ.ศ. 2558 - 2560 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

จ านวน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

การใช้คอมพิวเตอร ์ จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 
ใช้ 278,467 280,670 282,814 

ร้อยละ 25.59 25.86 26.15 
ไม่ใช้ 809,917 804,592 798,554 

ร้อยละ 74.41 74.14 73.85 
การใช้อินเตอร์เน็ต จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 

ใช้ 298,101 386,755 465,094 
ร้อยละ 27.39 35.64 43.01 
ไม่ใช้ 790,283 698,507 616,274 

ร้อยละ 72.61 64.36 56.99 
การมีโทรศัพท์มือถือ จ านวนประชากร 1,088,384 1,085,262 1,081,368 

ม ี 831,093 840,363 907,888 
ร้อยละ 76.36 77.43 83.96 
ไม่ม ี 257,291 244,899 173,480 

ร้อยละ 23.64 22.57 16.04 
ที่มา : การส ารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558 - 2560  

        ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561. 
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศเป็นผู้ริเริ่ม เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2564 
ส าหรับแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่สถานีเด่นชัยถึงสถานีเชียงของ รวมระยะทางประมาณ 323.1 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 26 สถานี ผ่านพ้ืนที่ 4 จังหวัด และรูปแบบสถานที่มี 3 ขนาด คือ ป้ายหยุดรถไฟ 13 สถานี 
สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และสถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี  โดยการก่อสร้างเป็นทางคู่ระดับดินในแนวเส้นทาง
เส้นทางใหม่ทั้งหมดและมีเขตทางข้างละ 25 เมตร 

ภาพที่ 3  พ้ืนที่โครงการตามแนวเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 
 
 ทั้ งนี้ มีการคาดการณ์จากส านั กงาน
นโยบายและแผนขนส่งระบบราง (2560) 
พบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าโดยใช้รถไฟช่วงนี้ 
จะมีปริมาณสินค้าประมาณ 1.60 ล้านตัน 
ต่ อปี  ในปี  2560 และจะ เ พ่ิ มขึ้ น เป็ น  
4.25 ล้านตันในปี 2580 สินค้าที่ท าการขนส่ง
โดยใช้รถไฟเส้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้า
เกษตร ได้แก่ข้าวโพด ชา น้ ามันปาล์ม ผักสด 
ล าไยอบแห้ง และน้ าตาล เป็นต้นนอกจากนี้ยัง
มีการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารเส้นทางรถไฟ 
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ โดยในปี 
2565 มีปริมาณผู้โดยสารเส้นทางเด่นชัย - 
เชียงราย - เชียงของ  
จ านวน2,004,215 คน และเพ่ิมขึ้นเป็น 
2,702,460 คน ในปี 2580  

 

 ตารางท่ี 10 ปริมาณผู้โดยสารเส้นทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  

ปี ปริมาณผูโ้ดยสาร (คนต่อปี)  

2565                           2,004,215  
2570                           2,225,405  
2575                           2,461,560  

2580                           2,702,460  

ส านักงานนโยบายและแผนขนส่งระบบราง (2560) 
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5. ด้านเศรษฐกิจ 
ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย นั้น เป็นการวิเคราะห์

ภาพรวมทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ลักษณะเศรษฐกิจของครัวเรือน ตลอดจน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ตลอดจน
ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังท าการวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสาขาที่ส าคัญ 
ของจังหวัดได้แก่ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว ภาวะอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงรายและการพัฒนา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 

(1.1) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงราย  
            ส าหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16 สาขา ณ ราคาคงที่ในปี 2554 -
2558 พบว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงรายนอกภาคการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคการเกษตรลดลงจาก 36,358 ล้านบาท เหลือ 32,922 ล้านบาท 
ในปี 2559 นอกจากนี้รายได้เฉลี่ยต่อคนของคนในจังหวัดเชียงรายในปี 2558 อยู่ที่ 81,835 บาท ต่อคน  

ตารางที่ 11  ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 16  สาขา (ณ ราคาคงที่) จ าแนกตามสาขาการผลิต 
พ.ศ. 2554 - 2558 (หน่วย : ล้านบาท)                              

ประเภทผลิตภัณฑ ์
มูลค่า 

พ.ศ. 2554 

มูลค่า 
พ.ศ. 

2555 

มูลค่า 
พ.ศ. 

2556 

มูลค่า 
พ.ศ. 

2557 

มูลค่า 
พ.ศ. 

2558 

ภาคการเกษตร 25,650 35,448 36,858 36,358 32,922 
1. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละการป่าไม้ 24,887 34,656 35,987 35,496 32,009 
2. สาขาประมง 763 792 871 862 913 
ภาคนอกการเกษตร 48,082 53,134 56,894 56,670 61,488 
3. สาขาการท าเหมืองแร่  และย่อยหิน 553 762 770 713 755 
4. สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) 5,360 4,170 4,353 3,696 3,316 
5. สาขาไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 1,027 1,155 1,317 1,420 1,432 
6. สาขาการก่อสร้าง 2,372 2,328 3,398 3,485 4,321 
7. สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ฯ 9,660 11,790 12,044 13,072 14,207 
8. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 2,016 2,374 2,622 2,601 3,068 
9. สาขาการขนส่ง  สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 2,985 3,491 3,903 3,666 4,112 
10. สาขาตัวกลางทางการเงิน 4,179 4,828 5,694 6,452 7,062 
11. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การใช้เช่าและบริการฯ 4,240 4,232 4,853 3,747 3,836 
12. สาขาการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ  
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคบั 

4,815 5,691 4,916 3,713 4,494 

13. สาขาการศึกษา 7,235 8,397 8,785 9,617 10,113 
14. สาขาบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์ 2,408 2,620 2,822 3,052 3,299 
15. สาขาให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 880 1,006 1,116 1,132 1,149 
16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 352 289 302 306 326 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                                                                                                                                                73,732 88,581 93,752 93,028 94,410 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน(บาท) 63,069 75,985 80,670 80,337 81,835 
ประชากร (1,000) คน 1,169 1,166 1,162 1,158 1,154 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560. 
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ตารางท่ี 12  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2559 

ภาค/จังหวัด ผลิตภณัฑ์มวล
รวมภาค และ

จังหวัด 
(ล้านบาท) 

 

ประชากร 
(1,000 

คน) 
 

ผลิตภณัฑ์มวล
รวมจังหวัด 

ต่อคน (บาท) 

การเรยีงล าดับผลติภณัฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน 
ภาค 

 
ประเทศ 

 

      ทั่วราชอาณาจักร 14,533,466 67,455 215,455     

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

6,732,210 15,759 427,199     

ภาคเหนือ 1,132,861 11,443 98,999     

เชียงราย 99,827 1,149 86,884 9 47 

      ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2561 
 

เมื่อเปรียบเทียบขนาดทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายกับภาคเหนือและทั่วประเทศพบว่า  
จังหวัดเชียงรายมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลเป็นอันดับที่ 9 ของภาค และเป็นอันดับที่ 47 ของประเทศ  

 
(1.2) ลักษณะเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ส าหรับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจากข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐาน ( จปฐ.) ในปี 2557 -

2560 พบว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มลดลงในปี 2560 รายได้เฉลี่ย (จปฐ.)  
โดยในปี 2560 เท่ากับ 72,062.02 บาท ต่อปี  ในขณะปี 2559 อยู่ที่ 73,373.00 บาท ต่อปี  

 
แผนภูมิที่ 2 รายได้เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดเชียงราย ปี 2557 - 2560 

 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2561. 

 
 
 
 
 
 
 

2557 2558 2559 2560

ปี 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 65,051.00 67,784.00 73,373.00 72,062.02

60,000.00

65,000.00

70,000.00

75,000.00
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ตารางท่ี 13 ข้อมูลทางสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย  

ตัวช้ีวัด ปีล่าสุดข้อมูล ข้อมูลตัวชี้วัด ล าดับที่จาก 77 จังหวัด  
1.รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน  2558 17,673 69 
2.สัดส่วนความยากจน(%) 2558 11.87 49 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน 
เพ่ืออุปโภคบริโภค 

2559 24.79 13 

4.ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม
กันของรายได้ (%) 

2558 40.55 43 

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560. 
ส าหรับสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของครัวเรือนในจังหวัดเชียงรายพบว่า  

รายได้ครัวเรือนต่ าที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 69 ของประเทศ มีสัดส่วนของคนจนร้อยละ 11.87   
และครัวเรือนเป็นหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภคร้อยละ 24.79 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น  
ในจังหวัดเชียงราย ในขณะเดียวกันมีปัญหาความเหลื่อมล้ า โดยพบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันของรายได้  
อยู่ที่ร้อยละ 40.55 อยู่ร้อยละ 43 ของประเทศ  

ตารางท่ี 14  สรุปรายได้เฉลี่ย ปี 2557 - 2560 ของ จังหวัดเชียงราย จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2561                 

ที ่ อ าเภอ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เปรียบเทียบ 
57/58 

เปรียบเทียบ 
58/59 

เปรียบเทียบ 
59/60 

รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย รายได้เฉลี่ย เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด เพิ่ม/ลด 

1 เมืองเชียงราย 71,830.00 74,687.00 85,307 84,711.11 2,857.00 10,620 595.89 
2 เวียงชัย 68,884.00 70,404.00 77,204 77,461.52 1,520.00 6,800 -257.52 
3 เชียงของ 67,199.00 65,324.00 74,778 70,555.53 -1,875.00 9,454 4,222.47 
4 เทิง 75,775.00 61,919.00 65,970 64,787.34 -13,865.00 4,051 1,182.66 
5 พาน 71,930.00 72,829.00 73,858 70,468.12 899.00 1,029 3,389.88 
6 ป่าแดด 71,900.00 74,359.00 68,683 61,394.80 2,459.00 -5,676 7,288.20 
7 แม่จัน 72,713.00 70,494.00 79,252 74,088.49 -2,219.00 8,758 5,163.51 
8 เชียงแสน 72,414.00 71,784.00 80,209 74,477.39 -630.00 8,425 5,731.61 
9 แม่สาย 89,424.00 90,156.00 88,506 95,501.30 732.00 -1,650 -6,995.30 

10 แม่สรวย 56,935.00 58,111.00 64,421 62,705.85 1,176.00 6,310 1,715.15 
11 เวียงป่าเป้า 54,677.00 52,966.00 59,893 62,735.21 -1,711.00 6,927 -2,842.21 
12 พญาเม็งราย 59,558.00 58,653.00 60,498 55,203.17 -905.00 1,845 5,294.83 
13 เวียงแก่น 57,750.00 57,878.00 57,909 55,818.28 128.00 31 2,090.72 
14 ขุนตาล 63,045.00 62,794.00 70,005 61,121.52 -251.00 7,211 8,883.48 
15 แม่ฟ้าหลวง 43,338.00 46,899.00 45,937 55,989.32 3,561.00 -962 -10,052.32 
16 แม่ลาว 63,726.00 69,922.00 74,825 68,431.39 6,196.00 4,903 6,393.61 
17 เวียงเชียงรุ้ง 64,874.00 65,881.00 71,238 72,976.80 1,007.00 5,357 -1,738.80 
18 ดอยหลวง 58,982.00 79,741.00 69,929 56,569.04 20,759.00 9,812 13,359.96 

รวม 65,051.00 67,784.00 73,373.00 72,062.02 2,733.00 3,532 1,310.98 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, 2561. 
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เมื่อพิจารณาอ าเภอที่มีอัตราการเพ่ิมรายได้สูงสุด คือ อ าเภอดอยหลวง จากการเปรียบเทียบ 
ในระหว่างปี 2559 กับ ปี 2560 เพ่ิมจากปี 2559 มีมูลค่า 13,359.96 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 23.62  
ถัดมาคือ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอขุนตาล  

(1.3) ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2561  
  ส าหรับภาพรวมของจังหวัดเชียงรายปี 2561 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.7 โดยได้รับแรงหนุน 

จากภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ภาคเกษตร และการค้าชายแดน เป็นส าคัญ ทั้งนี้ได้มีการปรับลดลง 
จากเดือนมิถุนายน 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.8 จากการปรับลดลงของปริมาณผลผลิตภาคเกษตร 

   ด้านอุปทาน ภายในจังหวัดขยายตัว ดังนี้ 
       - ภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 6.0 สะท้อนจากจ านวนนักท่องเที่ยว และผู้โดยสารผ่าน 

ท่าอากาศยาน มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายเส้นทางและเพ่ิมเที่ยวบิน 
ของสายการบินต้นทุนต่ า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สายการบินเวียตเจ็ท ขยายเส้นทางการบิน
เชียงราย - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเหตุการณ์ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชีวิต ติดถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน และการ 
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 28 
พฤศจิกายน 2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงรายจ านวนมาก  

     - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากจ านวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมและปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานการแปรรูปสินค้าเกษตร 

    - ภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.9 จากสภาพอากาศที่เ อ้ืออ านวยส่งผลให้ปริมาณผลผลิต 
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
 ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดขยายตัว ดังนี้ 

- ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.7 ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวม 2.9 ล้านล้านบาท และ พรบ. จัดท างบประมาณกลางปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างเข้มงวด 
ทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวเพิ่มข้ึน  

- การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.3 ตามการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่อนุญาตก่อสร้าง (รวม)  
และสินเชื่อเพ่ือการลงทุนและรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ เป็นส าคัญ จากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมีจ านวนผู้ประกอบการที่ได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
จากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอเพ่ิมขึ้น มีการลงทุนในภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 มีการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 

- มูลค่าการค้าชายแดน ขยายตัวในอัตราร้อยละ 9.5 จากการส่งออกไปจีนตอนใต้ที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ ช่วยส่งผลให้การค้าชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น ด้านการใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.7  

- การบริโภคภาคเอกชน  ขยายตัวร้อยละ 3.4 จากปริมาณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่และ 
ยอดภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดขายส่ง ขายปลีก มีเพ่ิมข้ึน ส่วนหนึ่งจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ 
โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สอดคล้องกับ
รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้นส่งผลต่อก าลังซื้อของครัวเรือน 
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  (1.4 )ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย 
   เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย พบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ร้อยละ 1.1 ต่อปี 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามราคาในหมวดพลังงานที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ส าหรับผู้มีงานท า
ลดลง ร้อยละ -1.1 มีผู้มีงานท าในปี 2561 จ านวน 629,839 คน  

 
ตารางท่ี 15  อัตราเงินเฟ้อปี 2558 - 2560 ของภาคเหนือ  

จังหวัด 
อัตราเงินเฟ้อ 

2558 2559 2560 
ภาคเหนือ -1.4 0.1 0.5 
เชียงใหม่ -1.2 0.6 -1.3 
ล าพูน -0.7 2.3 -2.4 
ล าปาง -1.5 0.1 1.2 

อุตรดิตถ์ -1.4 1.6 -2.6 
แพร่ -1.5 1.1 -0.1 
น่าน -0.7 0.8 0.1 

พะเยา -0.5 2.1 -2.7 
เชียงราย -2.1 1.2 -1.3 

แม่ฮ่องสอน -1.1 0.8 -0.3 
นครสวรรค์ -1.9 -0.5 1.9 
อุทัยธานี -2.0 1.0 4.6 

ก าแพงเพชร -0.5 0.1 0.7 

ตาก -0.9 -0.5 1.2 
สุโขทัย 1.4 0.4 2.7 

พิษณุโลก -0.9 1.0 1.1 
พิจิตร -2.5 -0.5 2.5 

เพชรบูรณ์ -1.8 0.7 -0.3 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย,์2560    

 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์เงินเฟ้อของจังหวัดเชียงรายในช่วงปี2558 - 2560 พบว่าเป็นไปตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยในปี 2558 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ -2.1 ซึ่งอัตราเงินเฟ้อ 
ของภาคเหนืออยู่ที่ร้อยละ -1.4 และในปี2560 อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดเชียงรายยังคงอยู่ที่ร้อยละ -1.3 
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของภาคเหนือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยอยู่ร้อยละ 0.5    
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 (1.5) แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2562  
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปี 2562 ในอัตราร้อยละ 

3.4 โดยได้รับแรงหนุนจากภาคบริการ ภาคเกษตร การค้า ชายแดน และการบริโภคภาคเอกชน เป็นส าคัญ 
 ด้านอุปทาน ภายในจังหวัดขยายตัว ดังนี้ 
- ภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 6.3 จากการที่ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริม 

การท่องเที่ยว มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
และเน้นสุขภาพ ประกอบกับจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36  
“น้ ากกเกมส์” โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะส่งผลให้ 
จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 - ภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 5.1 จากปริมาณน้ าเพียงพอเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ส่งผลดีต่อ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  
 - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากการเพ่ิมทุน จดทะเบียนของอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด  
-  ด้ านการใช้จ่ ายภาครัฐบาล  ขยายตัว ในอัตราร้อยละ 3.0 จากการที่ รั ฐบาลเห็นชอบ 

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินรวม 3 ล้านล้านบาท รวมถึงการเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือรองรับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ส่งผลให้  
การใช้จ่ายเงินขยายตัวเพิ่มข้ึน  

- การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากการที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟ  
เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2561 โดยจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2562  
คาดว่าจะดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  

- มูลค่าการค้าชายแดน ขยายตัวใน อัตราร้อยละ 5.5 จากสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ จะช่วย
ส่งผลให้การค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มข้ึน  

- การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 5.2 จากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ด าเนินการต่อเนื่อง 
จากปีก่อนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เช่น โครงการประชารัฐ โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน รวมถึงการด าเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีส่วนช่วย
สนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากขึ้น  

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย  
- เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด พบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 1.3 ต่อปี  

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนตามแนวโน้มต้นทุนจากราคา น้ ามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพ่ิมขึ้น ส าหรับผู้มีงานท า
ลดลงร้อยละ -1.0 โดยคาดว่าจะมีผู้มีงานท าในปี 2562 จ านวน 623,620 คน 

 
ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2561 และปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย  
1. สภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยมีปริมาณน้ าเพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณมากขึ้น  
2. ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น  

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และมี การจัดท า 
แพ็คเกจการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักค้างคืนในจังหวัดเชียงราย การผลักดันให้จังหวัดเชียงราย 
เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ พัฒนารูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริม  
การท่องเที่ยววิถีชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และด้านสุขภาพ  
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3. มาตรการหรือนโยบายภาครัฐที่มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่ งจั งหวัดเชียงราย มีผู้มาขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จ านวน 306,354 ราย  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดเพ่ิมขึ้น การจัดสรรงบประมาณ  
ให้หมู่บ้านละ 200,000 บาท ตามโครงการประชารัฐและโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือ 
SME ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เป็นต้น ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงราย 

4. การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพ่ือรองรับการขยายตัวของจ านวนผู้โดยสาร  
จ านวนสายการบิน และปริมาณการบินที่เพ่ิมขึ้น โดยได้เตรียมความพร้อมในการขยายรันเวย์ อาคารผู้โดยสาร  
ลานจอดอากาศยาน ก่อสร้างขยายอาคารคลังสินค้า ก่อสร้างขยายโรงซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ และมีการขยาย
เส้นทางการบินทั้งในและต่างประเทศ เช่น การเพ่ิมเที่ยวบินของสายการบิน Auili Airlines เที่ยวบิน เชียงราย 
- จิ่งหง เป็นต้น ซึ่งช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกข้ึน ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

5. โครงการรถไฟ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มีความชัดเจนมากข้ึน จากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการรถไฟ เด่นชัย - เชียงราย - เชียของ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีระยะทาง รวม 323 กิโลเมตร 
โดยจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2562 คาดว่าผู้ประกอบการจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  

6. จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ ากกเกมส์” โดยจัดในช่วงเข้าฤดูกาลท่องเที่ยว คาดว่าจะดึงดูด นักท่องเที่ยว
เข้ามาในจังหวัดเป็นจ านวนมาก เกิดการจับจ่ายใช้สอย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย  
ให้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

7. เหตุการณ์ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน ท าให้มีการพัฒนาถ้ าหลวงฯ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมีรูปปั้นของจ่าแซม (สมาน กุนัน) และมีภาพวาด “The Heroes” ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจ 
ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพิ่มข้ึน  

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2561 และปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย  
1. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ อาจท าให้เกิดภัยธรรมชาติ  

ขึ้นได้และกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าภาคเกษตร  
2. ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน ท าให้ก าลังซื้อลดลง  
3. ต้นทุนการผลิตสินค้าภาคเกษตร สูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ า 

จะกระทบต่อรายได้เกษตรกรและส่งผลต่อก าลังซื้อลดลง 
 มูลค่าการค้าชายแดน ในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 9.5 มีมูลค่าส่งออกสินค้าอยู่ที่ 43,722 ล้านบาท 
และมูลค่าการน าเข้า 8,616 ล้านบาท และในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 คาดว่าจะมีมูลค่า
ส่งออกสินค้าอยู่ที่ 48,057 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 8,788 ล้านบาท จากการส่งออกไปจีนตอนใต้ 
ที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ จะช่วยส่งผลให้การค้าชายแดนขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 
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(1.6) สถานการณ์การค้าชายแดน  
         1) มูลค่าการส่งออกและน าเข้า 
ตารางที่ 16 มูลค่าการค้าชายแดนรวมด้านจังหวัดเชียงราย ปี 2561 (มกราคม - กันยายน) 

ประเทศ 
 

มูลค่าการค้า/ม.ค.-ก.ย.61 (ลา้นบาท) 
ส่งออก อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

น าเข้า อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(%) 

รวม ดุลการค้า 

ลาว 12,699.82 21.08 295.77 1.70 12,995.59 12,404.05 
เมียนมา 11,108.95 20.15 212.14 51.91 11,321.09 10,896.81 

จีน 10,589.77 25.41 4,616.02 -9.51 15,205.79 5,973.75 
รวม 34,398.54 - 5,123.93 - 39,522.47 34,398.54 

ที่มา : กองความร่วมมือการค้าและการลงทนุ กรมการค้าต่างประเทศ, 2561. 
 

- มูลค่าการค้าชายแดนรวม ช่วงเดือน มกราคม - กันยายน 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 39,522.47 ล้านบาท  
มูลค่าการส่งออก มีมูลค่าเท่ากับ 34 ,398.54 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า ช่วงเดือน มีมูลค่าเท่ากับ 
5,123.93ล้านบาท ดุลการค้า เท่ากับ 34,398.54 ล้านบาท  
 - สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าอุปโภค-บริโภค น้ ามันเชื้อเพลิง สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ น้ ามันดีเซล
หมุนเร็ว มังคุด ข้าวสาร ปูนซีเมนต์ ล าไย เครื่องดื่มและสินค้าอ่ืน ๆ เป็นต้น  
 - สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด สินค้าเกษตร กระเทียมสด เครื่องจักรกลและอุปกรณ์  
ไม้ดอก ไม้ประดับ ลิกไนซ์ แก๊สอาร์กอน สินค้าอุปโภค - บริโภค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้าอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 
  (1.7) สถานการณ์การท่องเที่ยว 

    จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย พบข้อมูลที่ตั้งของจังหวัด 
อยู่ เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ   
แหล่งอารยธรรมล้านนา ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง 
สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ ลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและเทือกเขา มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าและน้ าตก 
อันงดงามหลายแห่ง มีเทือกเขาผีปันน้ าที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ และเป็นจุดแรก 
ที่แม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเหตุผลให้เชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากร 
ด้านการท่องเที่ยว ในด้านของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ 
จั งหวัดเชียงรายยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตร  ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง  อีกทั้ งยั ง เป็นเมืองเก่าแก่ 
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบ ชาวไทยภูเขา แต่ละชนชาต ิ
จะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ท าให้
จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายแยกรายอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ,2559 

 ข้อมูลจากส านักงานปกครองจังหวัดเชียงราย พบว่า โรงแรมที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก236 
แห่ง ในปี 2557 เป็น 261 แห่ง ในปี 2558 และเพ่ิมสูงขึ้นอีกเป็น 285 แห่ง ในปี 2559 โดย Home 
Stay  
ที่จดทะเบียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 34 แห่ง ในปี 2557 เป็น 40 แห่งในปี 2559 คิดเป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 17.7 และ Guest House ที่จดทะเบียน ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเช่นกัน  
 

 นอกจากนี้เชียงรายยังมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการประชุมหรือการรองรับ
กิจกรรมไมซ์ (MICE CITY) เพราะมีสถานที่ดึงดูดในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อีกทั้งมีเส้นทางคมนาคมมีสะดวกรวดเร็วมีที่พักสวยงาม รวมทั้งมีความได้เปรียบที่มีค่าครองชีพน้อยกว่า 
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีความหลากหลาย เป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่คึกคัก ขณะที่แต่ละอ าเภอต่างก็มีจุดขายและมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะตัว  
 ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจการประชุมสัมมนาทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ  
และพ้ืนที่อ่ืน ๆในจังหวัด จึงเป็นศักยภาพที่ได้เปรียบของเชียงราย สามารถสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดได้ จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเชียงรายดังกล่าวนี้เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับคนเชียงราย  
และสามารถลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ภายในจังหวัดได้เป็นอย่างด ี
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ตารางท่ี 17 สถิติจ านวนท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นสูงที่สุด 12 จังหวัดแรก 
ปี พ.ศ. 2560 และปี 2561 
 

จังหวัด จ านวนผู้เย่ียมเยือนทั้งหมด (คน) รายได้จากผู้เย่ียมเยือน (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   
%Change  พ.ศ. 2561 

(P)  
 พ.ศ. 2560   

%Change 

เมืองรอง เชียงราย 296,262 280,506 +5.62 2,638.7 2,395.3 + 10.16 
เมืองหลัก เชียงใหม ่ 1,030,814 1,007,871 +2.28 9,441.7 8,803.6 + 7.25 

เมืองรอง นครสวรรค ์ 132,949 127,939 +3.92 315.0 287.6 + 9.49 
เมืองรอง พิษณุโลก 254,100 244,099 +4.10 770.5 703.1 + 9.58 

เมืองรอง พะเยา 57,045 54,374 +4.91 134.9 121.9 + 10.66 
เมืองรอง เพชรบูรณ ์ 221,297 212,873 +3.96 751.3 690.4 + 8.81 
เมืองรอง แพร่ 78,356 75,437 +3.87 161.5 148.3 + 8.86 
เมืองรอง ล าปาง 140,911 136,207 +3.45 497.4 445.2 + 11.73 

เมืองรอง ล าพูน 106,399 101,025 +5.32 153.0 138.3 + 10.62 

เมืองรอง อุตรดิตถ ์ 83,894 81,905 +2.43 154.4 143.1 + 7.95 

เมืองรอง อุทัยธาน ี 65,780 64,402 +2.14 131.4 120.6 + 8.94 

เมืองรอง น่าน 74,286 70,909 +4.76 188.8 172.2 + 9.66 
 

ภาคเหนือ 3,081,854 2,990,217 +3.06 17,112.1 15,838.3 + 8.04  
รวมท้ังหมด 25,246,884 24,551,909 +2.83 224,087.2 213,531.4 + 4.94 

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559)   
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561  

แผนภูมิที่ 4  สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558 - 2560  

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส านักงานเชียงราย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2560. 

 จากข้อมูลนักท่องเที่ยวในปี 2560 และ 2561 พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
มากที่สุดในภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 5.62 นอกจากนี้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.16 เป็นอันดับที่ 3  
ของภาคเหนือ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของจากนักท่องเที่ยว

2558 2559 2560

จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) 3,298,991 3,867,810 4,217,605
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ของภาคเหนือ และของประเทศพบว่าอัตราการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงมากกว่าอัตราการเพ่ิม  
ของภาคเหนือและของประเทศ  เมื่อพิจารณาจากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว พบจ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัด
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน   
ตารางท่ี 18  ประเภทของนักท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคเหนือที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนสูงที่สุด 12 จังหวัดแรก  
           ป ีพ.ศ. 2560 และปี 2561 
 

 จังหวัด จ านวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (คน) จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (คน) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   
%Change  พ.ศ. 2561 

(P)  
 พ.ศ. 2560   

%Change 

เมือง
รอง 

เชียงราย 251,375 237,729 + 5.74 44,887 42,777 + 4.93 

เมือง
หลัก 

เชียงใหม ่ 787,408 769,061 + 2.39 243,406 238,810 + 1.92 

เมือง
รอง 

นครสวรรค ์ 131,184 126,215 + 3.94 1,765 1,724 + 2.38 

เมือง
รอง 

พิษณุโลก 227,390 218,270 + 4.18 26,710 25,829 + 3.41 

เมือง
รอง 

พะเยา 54,155 51,591 + 4.97 2,890 2,783 + 3.84 

เมือง
รอง 

เพชรบูรณ ์ 219,290 210,914 + 3.97 2,007 1,959 + 2.45 

เมือง
รอง 

แพร่ 72,177 69,419 + 3.97 6,179 6,018 + 2.68 

เมือง
รอง 

ล าปาง 125,811 121,446 + 3.59 15,100 14,761 + 2.30 

เมือง
รอง 

ล าพูน 100,930 95,729 + 5.43 5,469 5,296 + 3.27 

เมือง
รอง 

อุตรดิตถ ์ 83,167 81,187 + 2.44 727 718 + 1.25 

เมือง
รอง 

อุทัยธาน ี 65,241 63,869 + 2.15 539 533 + 1.13 

เมือง
รอง 

น่าน 72,240 68,935 + 4.79 2,046 1,974 + 3.65 

 ภาคเหนือ 2,672,442 2,589,897 + 3.19 409,412 400,320 + 2.27 

 รวม
ทั้งหมด 

19,918,257 19,270,743 + 3.36 5,328,627 5,281,166 + 0.90 

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559)   
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561  

 เมื่อจ าแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดเชียงรายมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
และชาวต่างชาติมากที่สุดในภาคเหนือ โดยอัตราการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ร้อยละ 5.74  
และอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.93  
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ตารางท่ี 19  อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2558 - 2561 

ปี พ.ศ. อัตราการเข้าพัก (เฉลี่ยทั้งปี) 
2558 38.76 
2559 45.14 
2560 49.69 
2561 50.17  

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส านักงานเชียงราย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

  ส าหรับอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวในช่วงปี 2558 - 2561 มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับกับจังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ พบว่า อัตราการเข้าพักเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.47 คิดเป็นอันดับที่ 3 
ของภาค จ านวนผู้เข้าพักเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.94 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของภาค และอัตราการขยายตัวสูงมากกว่า 
อัตราการเพ่ิมข้ึนของอัตราการเข้าพัก และจ านวนผู้เข้าพักของภาคเหนือและภาพรวมของประเทศอีกด้วย  
 
ตารางท่ี 20  อัตราการเข้าพัก และจ านวนผู้เข้าพักของจังหวัดในภาคเหนือที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนสูงที่สุด  
       12 จังหวัดแรก ปี พ.ศ. 2560และปี 2561 

จังหวัด 
อัตราการเข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก (คน) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change  พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   %Change 

เชียงราย 50.17 46.70 +3.47 238,654 227,428 +4.94 

เชียงใหม ่ 69.08 67.83 +1.25 635,825 624,353 +1.84 
นครสวรรค ์ 45.80 42.89 +2.91 72,750 70,070 +3.82 

พิษณุโลก 55.14 52.45 +2.69 152,303 146,470 +3.98 
พะเยา 43.28 40.09 +3.19 27,434 26,160 +4.87 

เพชรบูรณ ์ 58.37 56.21 +2.16 200,361 192,770 +3.94 
แพร่ 50.39 47.94 +2.45 34,169 32,896 +3.87 

ล าปาง 57.06 54.89 +2.17 53,175 51,411 +3.43 

ล าพูน 50.24 46.67 +3.57 20,220 19,209 +5.26 
อุตรดิตถ ์ 47.51 45.76 +1.75 59,423 58,013 +2.43 
อุทัยธาน ี 45.02 43.52 +1.50 30,380 29,759 +2.09 
น่าน 52.58 49.19 +3.39 60,802 58,034 +4.77 

ภาคเหนือ 57.76 55.86 +1.90 1,972,395 1,918,893 +2.79 
รวมท้ังหมด 63.71 63.61 +0.10 13,289,968 13,068,834 +1.69 

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559)   
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561  
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ตารางท่ี 21 รายได้จากการนักท่องเที่ยวปี 2558 – 2560  

ปี พ.ศ. ล้านบาท 
2558 27,151.06 
2559 32,215.82 
2560 35,613.90 

 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส านักงานเชียงราย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2560. 

แผนภูมิที่ 5  รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558-2560  

 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ส านักงานเชียงราย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2560. 

ตารางท่ี 22  รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติของจังหวัดในภาคเหนือท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนสูง 
       ที่สุด 12 จังหวัดแรก ปี พ.ศ. 2560และปี 2561 

จังหวัด 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (ล้านบาท) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   
%Change  พ.ศ. 2561 

(P)  
 พ.ศ. 2560   

%Change 

เชียงราย 2,100.95 1,909.4 +10.03 537.75 485.9 +10.67 
เชียงใหม่ 6,517.51 6,139.0 +6.16 2,924.17 2,664.6 +9.74 
นครสวรรค์ 307.58 280.8 +9.53 7.37 6.8 +7.91 
พิษณุโลก 665.99 607.4 +9.65 104.46 95.8 +9.10 
พะเยา 129.00 116.6 +10.63 5.88 5.3 +11.36 
เพชรบูรณ์ 743.92 683.5 +8.83 7.34 6.9 +6.84 
แพร่ 150.64 138.4 +8.85 10.82 9.9 +8.96 

2558 2559 2560 
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จังหวัด 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (ล้านบาท) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท) 

 พ.ศ. 2561 (P)   พ.ศ. 2560   
%Change  พ.ศ. 2561 

(P)  
 พ.ศ. 2560   

%Change 

ล าปาง 416.05 371.2 +12.07 81.36 74.0 +10.02 
ล าพูน 145.30 131.3 +10.70 7.73 7.1 +9.03 
อุตรดิตถ์ 153.14 141.9 +7.94 1.30 1.2 +8.33 
อุทัยธานี 129.94 119.3 +8.96 1.44 1.3 +7.46 
น่าน 177.11 161.5 +9.68 11.67 10.7 +9.37 

ภาคเหนือ 13,139.31 12,213.6 +7.58 3,972.74 3,624.7 +9.60 

รวมทั้งหมด 87,158.12 82,374.9 +5.81 136,929.05 131,156.5 +4.40 

หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น (จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ใช้โครงสร้าง ปี 2559)   
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2561  

   เมื่อพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในปี 2560 เพ่ิมสูงถึง 35,613.90 ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับ 32,215.82 ล้านบาท และในปี 2558 
รายได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับ 27,151.06 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการท่องเที่ยว  
ของจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดในภาคเหนือพบว่า ในปี 2561 อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
จากคนไทย คิดเป็นร้อยละ 10.03 และอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 
10.67 จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่ได้พัฒนา 
และเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดมากขึ้น เกิดการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2561 ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า รายได้จากการท่องเที่ ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.16  ดังนั้น จังหวัด 
ควรสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านขายของฝาก หรือบริษัทน าเที่ยว  
ในการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายควรให้ความส าคัญกับคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ ของมัคคุเทศก์/ผู้น าเที่ยว 
เพราะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นผู้น าเที่ยวจะต้องมีความรอบรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือแนะน านักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง จะได้ไม่เกิด
ปัญหาในการกระท าความผิดของนักท่องเที่ยวอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก  
เช่น อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความส าคัญมากในปัจจุบัน พบว่ายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้จังหวัดสามารถก าหนดนโยบาย 
หรือจัดสรรงบประมาณลงทุนเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ตรงจุดมากยิ่งข้ึน 
   ทิศทางการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562  ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้จัดท า
โครงการเชียงรายแต้แต้หรือเชียงรายยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการด้านตลาดที่ ททท. ได้ท าขึ้นมาเพ่ือเป็นจุดขาย 
ให้เชียงราย ซึ่งเป็นเป็นโครงการที่หวังผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงรายอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยปี พ.ศ. 2561 
เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 จะเน้นโครงการดังกล่าวต่อไป แต่จะเน้นนักท่องเที่ยว
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กลุ่มครอบครัวมากขึ้น นอกจากนี้มีการท าแผนการตลาดเส้นทางท่องเที่ยวที่บ้านผาหมี - ถ้ าหลวง 
ขุนน้ านางนอน และจังหวัดข้างเคียงตลอดจนสนับสนุนสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย  
ในส่วนของฤดูฝน หรือ green season นั้นจะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดฤดูฝนเชียงรายก็เที่ยวได้  
และสนับสนุนเรื่องแฟชั่นผ้าพ้ืนเมือง โดยจะน ามาเป็นจุดขายประยุกต์ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ โดยเฉพาะ
ดอยผาหมีและถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน นอกจากนี้มีการสร้าง RAI ( Relax Art Inspiration ) มาเที่ยวเชียงราย
แล้วได้พักผ่อนมีความสุขมีเรื่องของศิลปะ ในส่วนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
และการลดโลกเลอะ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการลดขยะในชุมชน โดยจะร่วมรณรงค์ให้สร้างขยะให้น้อยที่สุด
เพ่ือสร้างภาพเชียงรายให้ยั่งยืนในเมืองสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
   ในส่วนของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ในปี 2562 ตั้งเป้าการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับ
นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นบริหารจัดการ การท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ 
และผลิตภัณฑ์ในระดับต าบล ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งปัจจุบันด าเนินการไปแล้วกว่า 60 ชุมชน  ยกฐานะ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ เป็นระดับจังหวัดสู่ ระดับประเทศและนานาชาติ ส่งเสริมท่องเที่ยว  
ทางด้านสุขภาพ สปา ในด้านกีฬา ก็มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นไปที่การปั่นจักรยาน 
เข้าสู่ชุมชน สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ปั่นลัดเลาะริมแม่น้ าโขง เชียงแสน - เชียงของ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5 เชียง  อันได้แก่  เชียงราย เชียงใหม่ เชียงทอง เชียงรุ้ง และเชียงตุง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
นักท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกันด้านศิลปะ อาหาร วัฒนธรรม และเพ่ือความมั่นใจในด้านการท่องเที่ยวและความ
ปลอดภัย ยั งจัดสร้ าง เครือข่ ายศูนย์ ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ ยว ไว้ที่ สนามบินเชียงราย   
สถานีขนส่งแห่งที่ 1  และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 โดยจะมีเจ้าหน้าประจ าที่คอยช่วยเหลือด้านภาษาและ
ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เน้นการบริการดูแลนักท่องเที่ยวและการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ผู้กระท าผิดกฎหมายร่วมกับต ารวจภูธร และสถานีต ารวจในพื้นที่ และงานสนับสนุนการเป็นล่าม
แปลภาษาให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยเหลือสนับสนุนทุกหน่วยงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
และเป็นเจ้าบ้านที่ดี (ต ารวจท่องเที่ยว, 2561)  

 1.8) ข้อมูลอุตสาหกรรม 
  1) โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดเชียงราย 
 จากโครงสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ณ ราคาประจ าปี สัดส่วนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ร้อยละ 5.24 หดตัวร้อยละ 0.76 จากปีที่ผ่านมา ผลมาจากการลงทุนภาคก่อสร้าง            
ที่ชะลอตัว โดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร ส่งผลให้มีความต้องการ                 
เครื่องเรือนลดลงด้วย แต่ผลิตภัณฑ์ OTOP มีการขยายตัว จากการพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า 
     1.1) โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวนทั้งสิ้น 2,034 โรงงาน เงินลงทุนรวม 20,882.00 ล้านบาท              
และมีจ านวนคนงาน 17,805 คน โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2534       
ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 23 โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2534 ในจังหวัดเชียงราย 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

1 1,071      146.69  1,720 
2   251      650.60  1,797 
3   712 20,084.71 14,288 

รวม 2,034 20,882.00 17,805 

2) สรุปสถานการณ์ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.261 
 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2561 จ านวนทั้งสิ้น 2,064 โรงงาน เงินลงทุนรวม 18,372.31 ล้านบาท และ มีจ านวนคนงาน 14,948 คน  
โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 24 จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตในจังหวัดเชียงราย  

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน (ล้าน
บาท) 

จ านวนคนงาน 

1 1,075 224.19 1,765 
2 274 793.58 2,041 
3 715 17,354.54 11,142 

รวม 2,064 18,372.31 14,948 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

หมายเหตุ  โรงงานจ าพวกท่ี 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน 
 ได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
  สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
  2.1. อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยการผลิต ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ขิง 
กระเทียม ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด เป็นหลัก เช่น โรงสีข้าว รองลงมาได้แก่ โรงอบเมล็ดพืช และผลิตผล  
ทางการเกษตร โรงงานขิงดอง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 270 โรง เงินลงทุน 7,357.43 ล้านบาท 
คนงาน 4,222 คน 
  2.2. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับห้องเย็น กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน 
หรือทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง กิจการเกี่ยวกับยาสูบ โรงน้ าแข็งฯลฯ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 164 โรง 
เงินลงทุน 4,246.47 ล้านบาท คนงาน 1,655 คน 
  2.3. อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วย กิจการเกี่ยวกับการท าอิฐ ท่อ กิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ 
คอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 154 โรงงาน เงินลงทุน 1,302.27 ล้านบาท คนงาน 1,334 คน 

  3) การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงราย  
 จากที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้วิเคราะห์ไว้โดยน ากรอบแนวคิด Diamond Analysis 
ของ Michael E Porter ประกอบ ด้วยปัจจัย 5 ด้าน คือ  
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1) เงื่อนไขทางด้านปัจจัยการผลิต (factor conditions) 
 

  - ด้านวัตถุดิบ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรายประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงส่งผลให้  
จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเกษตรที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ชา กาแฟ 
สับปะรด ลิ้นจี่ ล าไย โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพ  
 - ด้านแรงงาน จังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับประเทศพม่า และลาว ท าให้มีแรงงานจ านวนไม่น้อย
ที่ เป็นแรงงานต่างด้าว เนื่องจากอัตราค่าจ้างสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอยู่มาก แต่คุณภาพแรงงาน  
ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร และเป็นแรงงานที่ยังขาดทักษะ 
 - ด้านการขนส่ง จังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในระบบโลจิสติกส์ ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ า  
และทางอากาศ ที่เอ้ืออ านวยต่อการขนส่งสินค้า สามารถตอบสนองการประกอบกิจการของผู้ประกอบการได้             
แต่เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีระยะทางห่างจากกรุงเทพ 785 กิ โลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยรถยนต์ประมาณ 11 ชั่วโมง ท าให้ต้นทุนการขนส่งสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงตามไปด้วย   
 2) เงื่อนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ (demand conditions)  

ภาพที่ 4 เงื่อนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ (demand conditions) 
 

 

 

 

 

 
การบริโภคมีความเพียงพอในจังหวัดแม้ว่าตลาดภายในจังหวัดค่อนข้างแคบ และพฤติกรรม  

การบริโภคของประชาชนค่อนข้างมีความหลากหลาย ความสามารถในการแข่งขันด้านอุปสงค์จึงยังไม่สามารถ
เพ่ิมตลาดผู้บริโภคให้มากขึ้นได้ ราคาพืชผลทางการเกษตรมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้นทุนค่อนข้า งสูง  
สู้ราคาของประเทศเพ่ือนบ้านไม่ได้ ส่งผลต่อการลงทุนและการบริโภคภายในจังหวัด การสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการและการแข่งขันได้ โดยเฉพาะการแข่งขัน
ด้านคุณภาพ 
 3) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (supporting and related industries) 
  ภาพที่ 5 อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (supporting and related industries) 
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ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงรายมีระดับปานกลางถึงค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีผู้ผลิต
จ านวนน้อยราย เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมาย (ผังเมือง) ประกอบกับสถานที่ผลิตตั้งอยู่ 
กระจัดกระจาย ขาดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง ทั้งระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม แต่ยังไม่มี
ศักยภาพที่เพียงพอ ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรายเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร  
และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยอุตสาหกรรมหลักในภาคเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว ทางภาคเกษตร  
ควรมีการรวมกลุ่มมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองให้เกิดขึ้น เช่น การท าเกษตรแปลงใหญ่ 
โดยการรวมกลุ่มปลูกพืชชนิดเดียวกันในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน  
 4) กลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต (firm strategy, structure and rivalry)
   ภาพที่ 6 กลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างของตนเองออกมา

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความใส่ใจกับการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือปรับปรุงสินค้า และน ากลยุทธ์  
ทางการตลาดมาปรับใช้มากขึ้น เพ่ือสร้างช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น การสร้างตราสินค้าของจังหวัดเชียงราย การน านวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับปรุงเพ่ือสร้างความแตกต่าง 
และสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนการจัดงานมหกรรมจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย พร้อมทั้ง 
มีการพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่การต่อสู้ทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป  

ปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมเองได้ เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)  เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการ มาหลายปีติดต่อกัน โดยเป็นการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาสถานประกอบการ ซึ่งเดิมมี 7 แผนงาน ได้แก่ การบริหารจัดการ  
โลจิสติกส์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน การลดต้นทุนพลังงาน  
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด การบริหารจัดการ  
ด้านการเงิน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมแผนงานการจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มเพ่ือรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 
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5) รัฐบาล (Government) 

 ภาพที่ 7 รัฐบาล (Government) 

 

 รัฐบาลในชุดปัจจุบันมีเสถียรภาพพอสมควร และมีนโยบายที่ชัดเจนตลอดจนภาครัฐในระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ระดับกรม และกระทรวง ได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนภายในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี 
แต่ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในพ้ืนที่  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการส่ง เสริม  
ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มากขึ้น โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงรายด้วย 

1.9) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย 
 1) อ าเภอแม่สาย ศูนย์กลางทางการค้าการบริการ ท่องเที่ยว รวมไปถึงการเป็นศูนย์รวบรวม

และกระจายสินค้า (Trading City) อ าเภอแม่สาย เป็นอ าเภอที่มีจุดแข็งในด้านการค้าชายแดน เป็นประตูแรก 
ที่มุ่งไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ เป็นแหล่งการค้าและการท่องเที่ยว และท่ีเป็นที่นิยม มีด่านพรมแดนถาวร 
คือ ด่านแม่สาย ข้อได้เปรียบข้อนี้ ถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก  
มีการขยายตัวด้านการค้าที่เพ่ิมขึ้นทุกปี สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้าง  
ส่วนสินค้าน าเข้าคือสินค้าประเภทของป่า และทรัพยากรธรรมชาติ   

นอกจากนี้ แม่สายยังมีข้อได้เปรียบทางด้านการคมนาคม เนื่องจากมีโครงการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่องจราจร 4 ถนน) อีกทั้งเป็นแหล่งของการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
และยังเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เชิงศิลปะวัฒนะธรรม 
ที่เน้นความหลากหลายของชาติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งศักยภาพข้างต้นสามารถน ามาสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันได้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของแม่สาย คือ เมืองแห่งการค้า GMS (Trading City) 
มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS เช่น โครงการ
สร้างสะพานข้ามแม่น้ าสายและอีกหลายโครงการที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการผลักดันให้เป็นเมืองแห่งการค้า 
ตัวอย่างโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการตลาดการค้าชายแดน โครงการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง
ชายแดน ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการคือ การก าหนดนโยบายสนับสนุน และการแก้ไขกฎระเบียบจากภาครัฐ  
เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว การถือครองที่ดิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน เป็นต้น 

อุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนของอ าเภอแม่สายที่ส าคัญคือ ปัญหาการเมืองภายใน  
และกลุ่ ม อิทธิพลของประเทศพม่ าที่ เ รี ยก เก็บ เบี้ ย รายทาง  ส่ งผลต่อต้นทุน ในการขนส่ งสินค้ า  
ท าให้ผู้ประกอบการเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน นโยบายการจ ากัดสินค้าน าเข้า และส่งออกก็เป็นอีกข้อจ ากัด
หนึ่งที่ท าให้การค้าในพ้ืนที่นี้ยังไม่สะดวกมากนัก 
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 2) อ าเภอเชียงแสน เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเมืองโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
ทางแม่น้ าโขง (Port City) โดยอ าเภอเชียงแสน มีข้อได้เปรียบทางท าเลที่ตั้งติดแม่น้ าโขง ซึ่งสามารถ 
ใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ผักผลไม้สด โดยเฉพาะ  
แอปเปิ้ลและสาลี่  สินค้าส่งออกที่ส าคัญคือ น้ ามันปาล์ม ล าไยอบแห้ง ยางแผ่นรมควัน นอกจ ากนี้ 
อ าเภอเชียงแสนยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังมีสถานที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ สามเหลี่ยมทองค า  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของเชียงแสน คือ การเป็นเมืองแห่งท่าเรือ  
และการท่องเที่ยว (Port City) มีแนวทางในการพัฒนา คือ การบูรณะฟ้ืนฟูเมืองโบราณเชียงแสน ปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองค า การพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกในส่วนของ
ระบบการผ่านแดน มีปรับข้อก าหนด ข้อตกลง และมาตรการที่เป็นธรรมส าหรับการท่องระหว่างประเทศ  
การตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าปลอดภาษี ตลอดจนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ระดับแม่น้ าโขงที่ไม่แน่นอน ปัญหา 
ยาเสพติด และภัยธรรมชาติซ้ าซาก เป็นต้น  

อ าเภอเชียงของ เป็นเมืองโลจิสติกส์และบริการขนส่ง และเมืองแวะผ่านส าหรับนักท่ องเที่ยว 
(Logistics City) 

 3) อ าเภอเชียงของ จุดแข็งในด้านการเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้ น 
อาณาเขตระหว่างไทยและลาว และถือเป็นหนึ่งในเส้นทางการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้  
เป็นจุดที่ส าคัญ คือ เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยและลาว มีสินค้าส่งออกที่ส าคัญ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และวัสดุก่อสร้าง ส่วนสินค้าน าเข้าจากลาวที่ส าคัญ คือ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ของป่า และผลผลิต  
ทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้อ าเภอเชียงของยังมีข้อได้เปรียบทางสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเกษตร  
และประมง โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาบึกทางธรรมชาติ  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของเชียงของ คือ การเป็นเมืองศูนย์กลางการเปลี่ยน
ถ่ายและกระจายสินค้า (Logistic City) โดยมีโครงการรองรับอยู่หลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนของการพัฒนาโครงข่ายถนนในพ้ืนที่  เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 โครงการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของที่อยู่ในขั้นตอนของการส ารวจออกแบบ โครงการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ที่ยังอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ อย่างไรก็ตามการเจรจาด้านกฎระเบียบและความร่วมมือทางการค้าและการขนส่ง 
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ไม่ควรมองข้าม 
 อุปสรรคที่ส าคัญของอ าเภอเชียงของ คือ ปัญหาทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นราคาผลผลิต  
ทางการเกษตรที่ตกต่ า อุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่เกษตรกรรม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช ารุด  
ไม่พร้อมต่อการรองรับการเปิดสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น    

   4) ภาวะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม 
อยู่ในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  3 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 177 โรง ดังนี้ 

ตารางท่ี 25 จ านวนโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
 

อ าเภอ จ านวน เงินลงทุน แรงงาน 
แม่สาย 93 1,654,523,999 1,894 

เชียงแสน 48 535,890,094 884 
เชียงของ 36 720,162,596 325 

รวม 177 2,910,576,689 3,103  
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 จ านวนโรงงานที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อเทียบกับจ านวนโรงงานทั้งหมดในเขต 
จังหวัดเชียงราย (จ าพวก 2 และ 3 รวมกัน) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18.38 เงินลงทุนเมื่อเทียบกับเงินลงทุน
ทั้งหมด ในเขตจังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 14.03 และจ านวนแรงงาน เมื่อเทียบกับจ านวนแรงงานทั้งหมด
ของจังหวัดเชียงราย คิดเป็นร้อยละ 19.27 
  5) การก าหนดกลุ่มกิจการเป้าหมาย 10 กลุ่มในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย     
 เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด  โดยจังหวัดได้ประชุม กรอ.จังหวัดเชียงราย  
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพ่ือพิจารณาเลือกกิจการเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นชอบกิจการเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนระดับสูงสุด  
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 10 กิจการ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง  
2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง  
3) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน  
4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
5) การผลิตเครื่องมือแพทย์  
6) การผลิตพลาสติก 
7) การผลิตยา  
8) กิจการโลจิสติกส์  
9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ  
10) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการประกาศเพ่ิมจ านวนกิจการ 
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนระดับสูงสุดเพ่ิมขึ้นอีก 10 กิจการ ได้แก่  
1) กิจการอบพืชและไซโล  
2) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
3) กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม  
4) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  
5) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์  
6) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค  
7) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
8) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค  
9) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ และ  
10) กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า  

       นอกจากนี้ส าหรับการลงทุนในกิจการประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มกิจการทั้ง 20 กิจการ ข้างต้น                  
ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเช่นเดียวกัน แต่จะมีระดับสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขหรือรูปแบบ  
การสนับสนุนการลงทุนที่แตกต่างกัน อันถือเป็นการกระจายโอกาสในการลงทุนที่ทั่วถึงทั้งผู้ประกอบการ 
รายใหญ่และรายย่อย รวมถึงการได้โอกาสของประชาชนในพ้ืนที่ที่สนใจจะลงทุนท าธุรกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายทั้ง 3 อ าเภอ  
       โดยการก าหนดรูปแบบการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย  
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
       1) กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
บริการโลจิสติกส์ การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการแปรรูปสินค้าเกษตร   
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       2) กลุ่มธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองและสังคม เช่น ธุรกิจบริการด้านการศึกษา  
ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการทางการเงิน อันเป็นการก าหนดประเภทของธุรกิจที่เหมาะสม  
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และน าไปสู่เป้าหมายการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

6) สถิติผู้มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ตารางท่ี 26  สถิติจ านวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงาน ที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด  
       เดือน พ.ย. 2558 - พ.ย. 2561 

ศูนย์ OSS ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
(ถึง พ.ย.2561) 

พ.ค.2558 - พ.ย.2561 

อ.เมือง 9 81 144 109 343 
อ.แม่สาย 0 43 212 92 347 
อ.เชียงแสน  0 22 155 97 274 
อ.เชียงของ 0 42 233 146 421 
รวม 9 188 744 444 1,385 

ที่มา : ศูนย์ OSS อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ,2561. 

แผนภูมิที่ 6  สถิติจ านวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงาน ที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS ทั้ง 4 จุด 
เดือน พ.ย. 2558 - พ.ย. 2561 

ที่มา : ศูนย์ OSS อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ,2561. 
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ตารางท่ี 27  สถิติจ านวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงาน ที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS   
       ทั้ง 4 จุด เดือน พ.ย. 2558 - พ.ย. 2561 (แยกประเภทหน่วยงาน) 

 ประเภทผู้มาติดต่อ  ยอดรวม (พ.ย.
58-พ.ย.60) 

ยอดรวม (พ.ค.58 – พ.ย.
61) 

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

1. นักลงทุน / ผู้ประกอบการ 335 530 58.21 
2. หน่วยงาน / เอกชน / ขอข้อมูล 544 855 57.17 

รวม 879 1,385 57.57 

ที่มา : ศูนย์ OSS อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ,2561. 
 
จากสถิติพบแนวโน้มจ านวนนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงาน ที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ทั้ง 4 ศูนย์ (อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สาย อ.เชียงแสน  
และอ าเภอเชียงของ) เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในช่วงเริ่มก่อตั้งศูนย์หรือในปี 2558 (พ.ย. 2558) พบว่า  
ยอดรวมนักลงทุน/บริษัท /หน่วยงาน ที่มาติดต่อมีเพียง 9 ราย ต่อมาทางศูนย์ฯได้ท าการประชาสัมพันธ์  
และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับนักลงทุน บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในจังหวัดเชียงราย  
เช่น จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ (แผ่นพับข้อมูล 3 ภาษา คู่มือนักลงทุน 3 ภาษา วีดิทัศน์ 3ภาษา) 
และการจัดประชุมสัมมนาทั้งในระดับต าบล ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด และสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ฯ 
OSS ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและน าเสนอยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่และแผนการปฏิบัติงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนเ พ่ือชักชวนนักลงทุนทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ท าให้ยอดจ านวนนักลงทุน/บริษัท /
หน่วยงาน ที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ฯ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาขอข้อมูลเพ่ือประกอบการลงทุน และเมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ในปี 2560  
ถึง ปี 2561 พบว่า ร้อยละการเพ่ิมของจ านวนนักลงทุน / ผู้ประกอบการ ที่มาติดต่อประสานงาน  
กับศูนย์ OSS เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.21  และ ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของหน่วยงาน / เอกชน / ขอข้อมูลจากศูนย์ OSS 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.17 

7) มาตรการส่งเสริมการลงทุน  
1) การขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)          

โดย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง การก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และ ประกาศที่ 2/2559 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 โดย สิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่  4/2557 ปัจจุบันเ พ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายระยะเวลาการขอรับสิทธิประโยชน์ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
(ตามประกาศ BOI ที่ 7/2561) 

2) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย กระทรวงการคลัง 
2.1) กรมสรรพากร มาตรการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 2 0  

เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีส าหรับกิจการทั่วไปที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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 2.2) กรมศุลกากร ประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2558 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีสาระส าคัญ 
เช่น ลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปจากเดิม 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท 
หรือตามที่อธิบดีเห็นควรและให้ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร รวมถึงการประกอบกิจการ 
ในเขตปลอดอากร ยื่นค้าขอจัดตั้งได้ท่ีส านักงานศุลกากรภาคหรือด่านศุลกากรที่ก ากับดูแลพ้ืนที่ เป็นต้น 

  3) มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(ธสน.) ให้บริการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 
และได้รับวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเพ่ิม มีระยะเวลาปลอดการช าระเงินคืนเงินต้น 2 ปี ระยะเวลาผ่อนช าระ  
คืนเงินกู้สูงสุด 15 ปีและ โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีที่ 1 เท่ากับ Prime Rate - 2.50% ต่อปี ปีที่ 2-8 
เท่ากับ Prime Rate - 1 

8) ผลจากการด้านการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุนในปี  2561  
  จากข้อมูลเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI เชียงใหม่) ณ เดือนตุลาคม 2561 พบว่า ผลจากการ 
ที่ประกาศให้จังหวัดเชียงรายในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประกอบการ 5 โครงการ  
ที่ได้รับอนุมัติการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI  รวมมูลค่า 178 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  
 1) กิจการแปรรูปยางพาราขั้นต้น (บริษัท เชียงรายเครปรับเบอร์ จ ากัด งบลงทุน 16 ล้านบาท) 
 2) กิจการสถานพยาบาล (บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จ ากัด งบลงทุน 105 ล้านบาท) 
 3) กิจการแปรรูปยางพาราขั้นต้น (ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ งบลงทุน 30 ล้านบาท) 
 4) กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติฯ (งบลงทุน 7 ล้านบาท) 
 5) กจิการอบพืชและไซโล (งบลงทุน 20 ล้านบาท)  
 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 10 จังหวัด จากมูลค่าการลงทุน  
ที่นักลงทุนผ่านการอนุมัติ BOI แล้ว รวมทั้งสิ้น จ านวน 51 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8,618 ล้านบาท  
(ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) พบว่าสัดส่วนมูลค่า 
การลงทุนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายคิดเป็นร้อยละ 2.06 จากมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งหมด  

6. ด้านสังคมและความมั่นคง 
 สภาพสังคมของจังหวัดเชียงรายด้วยบริบททางภูมิศาสตร์ที่ตั้ งของการเป็นเมืองชายแดน  
ท าให้มีประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์รวมถึงการประชากรแฝงจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามา
ท างาน ท าให้ลักษณะทางสังคมเป็นแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการค้า
การลงทุน ดังนั้น การพัฒนาด้านสังคมในช่วงที่ผ่านมาจึงมีจุดเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เห็นได้จาก  
การส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนเชียงราย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน  
ในการท่องเที่ยวและการเกษตร ส่วนในด้านความมั่นคงนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัด  
โดยที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย พบว่าเนื่องจากเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศ  
เ พ่ือนบ้าน และมีช่องทางเข้าออกทางธรรมชาติจ านวนมากท าให้ เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมือง  
การเล่นการพนันตามแนวชายแดน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การลักลอบน ารถที่โจรกรรมข้ามไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  
ซึ่งมีจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ รวมทั้งปัญหายาเสพติด โดยในปี  
ที่ผ่านมา สามารถจับกุมได้มากที่สุดในห้วงปี 2559 - 2560 คือ ยาบ้า จ านวน 21,971,766 เม็ด ยาไอซ์ 
176 กิโลกรัม นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีปัญหากลุ่มประชากรแฝงเข้ามาในพ้ืนที่โดยเฝ้าระวัง  
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เป็นพิเศษตามข้อสังเกตของหน่วยงานความมั่นคง คือ กลุ่มก่อตั้งโรงเรียนอิสลาม ได้แก่ โรงเรียนศรีวิลัยพิทยา 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน และสถานสงเคราะห์เด็ก ต.สบเปา อ.พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากทั้งสองแห่ง  
มีการน าเด็กจากต่างพ้ืนที่แนวตะเข็บชายแดนและจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษา 
 (1) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
    1)  หน่วยการปกครอง จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 

1.1) ส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค    34 หน่วยงาน 
   ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 84 หน่วยงาน 

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

1.3) อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,754 หมู่บ้าน 
 

ภาพที่ 8  แผนที่แสดงอ าเภอในจังหวัดเชียงราย  

 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561., 

  2) ประชากร จ านวนประชากรจากสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย                
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงราย มีประชากรทั้งสิ้น 1,282,544 คน เป็นชาย 626,784 คน  

เป็นหญิง 655,760 คน ประชากรชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.9 และ 51.1 ตามล าดับ  
  ประชากรที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น 1,164,137 เป็นชาย จ านวน 571,741 คน เป็นหญิง 

592,396 คน ประชากรที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น 118,407 เป็นชาย 55,043 คน เป็นหญิง 63,364 คน 
  ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล 364,455 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ส่วนที่เหลือ 918,089 คน 

หรือร้อยละ 71.6 อยู่นอกเขตเทศบาล   
 ในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรทั้งสิ้น 1,287,615 คน เป็นชาย 628,897 คน เป็นหญิง 

658,718 คน ประชากรชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.84 และ 51.16 ตามล าดับ 
  ประชากรที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น 1,159,310 เป็นชาย จ านวน 568,646 คน เป็นหญิง 

590,664 คน ประชากรที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยทั้งสิ้น  116,362 เป็นชาย 54,020 คน เป็นหญิง 62,342 คน 
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  ประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้
จัดท าขึ้นส าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) มีประชากรทั้งสิ้น 10,703 คน คิด เป็นชาย 
5,484 คน เป็นหญิง 5,219 คน 

  ประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า) มีประชากรทั้งสิ้น 1,240 คน 
คิดเป็นชาย 747 คน เป็นหญิง 493 คน 

  ทั้งนี้ จากข้อมูลของโครงการส ามะโนการเกษตร ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทย 
มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร 114.6 ล้านไร่ โดยจังหวัดทีเชียงรายมีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตร 2.5 ล้านไร่  
อยู่อันดับที่ 15 ของประเทศ ซึ่งอ าเภอแม่สรวย มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรสูงสุดระดับอ าเภอในจังหวัด
เชียงราย  
 (2) แรงงาน 
      1) สถานการณ์แรงงาน  
  ส าหรับการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรในปี 2561 จากข้อมูลแรงงาน ในไตรมาสที่ 3 
ปี2561 (กรกฎาคม - กันยายน) พบว่าจังหวัดเชียงรายมีจ านวนประชากรที่มี อายุ15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 
955,222 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 640,032คน (ร้อยละ 67.00) และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในก าลัง
แรงงาน 315,190 คน(ร้อยละ 33.00) ของจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด ส าหรับกลุ่มผู้ที่ 
อยู่ในก าลังแรงงาน 640,032 คน นั้นแยกได้เป็น ผู้มีงานท า638,041คน (ร้อยละ 99.69) ผู้ว่างงาน  
มีจ านวน 1,991 คน (ร้อยละ 0.31) ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 315,190 คน จ าแนกได้เป็น   
ท างานบ้าน จ านวน 81,983 คน (ร้อยละ 26.01) เรียนหนังสือ จ านวน73,858 คน (ร้อยละ 23.43) และ
เด็กและผู้สูงอายุ คนพิการและผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น จ านวน 159,349 คน (ร้อยละ 49.91) ของจ านวน 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด 
 ส าหรับผู้มีงานท า จ านวน 640,032 คน พบว่าท างานในภาคเกษตรกรรม จ านวน 319,858 คน    
(ร้อยละ 50.13) ของผู้มีงานท าทั้งหมด ส่วนผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 318,183 คน  
(ร้อยละ 49.87) ของผู้มีงานท าท้ังหมด ซึ่งมีจ านวนที่ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 3.03 เนื่องจากไตรมาสนี้
เข้าฤดูการเพาะปลูก แรงงานในภาคเกษตรยังคงท างานต่อไป และมีแรงงานนอกภาคเกษตรบางส่วนกลับเข้ามา
ท างานในภาคเกษตร ท าให้แรงงานภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่แล้ว โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม 
5 อันดับแรกได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล 
และของใช้ในครัวเรือน มากที่สุด จ านวน 86,774 คน (ร้อยละ 27.27) รองลงมา คือ สาขาการก่อสร้าง 
จ านวน 70,471 คน (ร้อยละ 22.15) สาขาการผลิต จ านวน44,634 คน (ร้อยละ 14.03) สาขาโรงแรม
และภัตตาคาร 33,220 คน (ร้อยละ 10.44) การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 26,443 คน  
(ร้อยละ 8.31)  
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ตารางท่ี 28 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ รายไตรมาสที่ 1 - 4 ปีพ.ศ. 2560 -  
ไตรมาสที่ 1 - 3 ปี พ.ศ. 2561 

จ าแนกตามอาชีพ 
ปี  2560 ปี  2561 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
ไตรมาสที่ 

3 
ผู้บัญญัติกฎหมาย 
ข้าราชการ ระดับ

อาวุโสและผู้จัดการ 

14,720 13,894 17,098 13,648 10,522 17,100 70,798 

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ 

17,152 18,114 16,489 19,519 18,791 21,965 22,900 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 
ด้านเทคนิค สาขา
ต่าง ๆ และอาชีพ 

ที่เก่ียวข้อง 

10,393 14,597 11,698 10,216 11,151 12,727 76,541 

เสมียน 14,287 12,103 10,081 7,798 12,604 19,185 300,097 

พนักงานบริการ
และพนักงาน 

ในร้านค้าและตลาด 

115,039 107,925 115,481 114,780 106,787 97,496 105,139 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ในด้านการเกษตร
และการประมง 

255,499 276,635 300,039 277,089 297,078 278,624 11,288 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจ
การค้าที่เกี่ยวข้อง 

86,885 99,510 75,075 75,474 75,585 76,584 15,349 

อาชีพขั้นพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ในด้าน 
การขายและ 
การให้บริการ 

24,969 29,182 20,654 24,413 21,055 26,136 22,320 

ผู้ปฏิบัติการโรงงาน
และเครื่องจักรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การประกอบ 

94,316 82,514 70,607 78,744 81,445 76,334 13,609 

รวม 633,261 654,475 637,221 621,681 635,019 626,150 638,041 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2560-2561 ระดับจังหวัด. ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561. 
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 เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีผู้ท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก  
คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 300,097 คน (ร้อยละ 47.03) รองลงมา คือ
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 105,139 คน (ร้อยละ 16.48) ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
สามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 76,541 คน (ร้อยละ 12.00) อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ  
ในด้านการขายและการให้บริการ 70,798 คน (ร้อยละ 11.10) และอาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 22,900 คน (ร้อยละ 3.59) 
 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานท า พบว่าผู้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่า
ประถมศึกษา จ านวน 161,387คน (ร้อยละ 25.29) รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา 116,405 คน  
(ร้อยละ 18.24) มัธยมศึกษาตอนต้น 98,641 คน (ร้อยละ 13.88) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน 94,458 คน (ร้อยละ 14.80) ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 93,829 คน (ร้อยละ 14.71) และไม่มี
การศึกษา จ านวน 73,322 คน (ร้อยละ 11.49) 
 เมื่อพิจารณาผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการท างานส่วนตัว 
จ านวน 221,373 คน (ร้อยละ 34.70) รองลงมา คือ ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ านวน 173,715 คน  
(ร้อยละ  27.23) ลูกจ้างเอกชน จ านวน 171,534 คน (ร้อยละ 26.88) ลูกจ้างรัฐบาล จ านวน 49,445 คน 
(ร้อย 7.75) นายจ้าง จ านวน 21,976 คน (ร้อยละ 3.44) และการรวมกลุ่ม จ านวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)
อัตราการว่างงานในจังหวัดเชียงรายไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน) มีอัตราการว่างงาน 1,991 ราย 
สัดส่วนของผู้ว่างงานต่อจ านวนประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานรวม พบว่าจังหวัดเชียงรายมีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.31 

ตารางท่ี 29  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ไตรมาสที่ 1 - 4  
พ.ศ. 2560 และไตรมาสที่ 1 - 3 พ.ศ. 2561 
 

สถานภาพ 
การท างาน 

ป ี 2560 ปี  2561 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

นายจา้ง 14,099 17,824 16,722 18,975 10,804 10,437 21,976 
ลูกจ้างรัฐบาล 48,280 42,786 40,202 48,014 43,216 54,073 49,445 
ลูกจ้างเอกชน 206,664 199,141 172,003 175,862 168,752 190,060 171,534 
ท างานส่วนตัว 223,662 245,286 232,667 223741 250,276 228,586 221,373 
ช่วยธุรกิจ
ครัวเรือน 

140,556 149,439 175,627 154,735 161,037 142,994 173,715 

การรวมกลุ่ม - - - 354 333 - - 
รวม 633,261 654,475 637,221 621,681 635,019 626,150 638,041 

 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2560-2561 ระดับจังหวัด. ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561. 

 แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงราย ผลการส ารวจแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงรายปี 2560 
พบว่าจังหวัดเชียงราย มีแรงงานนอกระบบรวม จ านวน 638,155 คน ได้แก่แรงงานนอกระบบไม่มีสวัสดิการ 
488,361 คน แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการ 148,861 คน ไม่เข้าข่าย 933 คน 
 แรงงานผู้สูงอายุมี (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีจ านวนทั้งสิ้น 204,045 คน แยกเป็นชายจ านวน 
95,470 คน หญิง 108,575 คน (ข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2561) จากจ านวนประชากร ทั้งจังหวัด จ านวน 
1,287,615 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.85 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นสังคมสูงอายุ
ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติหรืออยู่ในระดับที่ 1 คือระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)  
ที่หมายถึงประชากรสูงอายุมากกว่าสัดส่วนร้อยละร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนา
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คุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ 27 แห่ง ประกอบไปด้วยศูนย์ฯ เดิมประจ าปี 2561 จ านวน 9 แห่ง และศูนย์
ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2561 อีกจ านวน 18 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่ อปท.ต้นแบบการพัฒนา
ประชากรสูงอายุ 27 แห่ง นอกจากนี้ยังมีกลไกและเครือข่ายอ่ืน ๆ ร่วมด าเนินการและประสานการท างาน
ร่วมกันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 126 แห่ง กระจายอยู่ในพ้ืนที่  115 ต าบล ซึ่งได้มีการ
จัดตั้งควบคู่กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุไปพร้อมกันชมรมผู้สูงอายุทั่ วจังหวัดที่อยู่ในสังกัด
สาขาชมรมสภาผู้สูงอายุประจ าจังหวัดเชียงราย จ านวน 1,863 ชมรม ชมรมหมอเมือง จ านวน 18 อ าเภอ 
และชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ  18 อ าเภอ  ที่มาส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดเชียงราย 

 2) การเปลี่ยนแปลงของประชากรวัยแรงงาน  
 จากข้อมูลแสดงให้ถึงจ านวนแรงงานที่มีงานท าที่มีแนวโน้มลดลงไตรมาสที่ 2 เป็นที่สังเกตว่า
จ านวนผู้ว่างงานลดลง ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานที่ออกมาท างานบ้านมีเพ่ิมขึ้น ประเด็นดังกล่าว  
เป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องติดตามต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมสูงวัย 
ที่พบในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีผู้สูงอายุและมีเด็กที่จ าเป็นต้องดูแล ดังนั้นผู้หญิงวัยแรงงานจ าเป็นต้องออกจาก
ตลาดแรงงาน เพ่ือมาดูแลพ่อแม่ท่ีเป็นผู้สูงอายุและลูกที่ยังเล็ก  

ตารางท่ี 30 จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยท างาน  ปี 2560 

กลุ่มแรงงาน ไตรมาส 1 จ านวน (คน) 
ไตรมาส 2 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 3 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 4 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 1 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 2 
จ านวน 
(คน) 

มีงานท า 633,261 654,475 637,221 -621,681 635,019 626,150 
ผู้ว่างงาน 3,831 1,473 2,194 -1,178 5,441 2,797 

ผู้ที่รอฤดูกาล 2,359 - 435 -1,366 506 350 
รวม 637,093 655,948 639,221 624,225- 640,460 628,947 

ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัด,.2561 
ตารางท่ี 31 จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยท างาน  ปี 2560 

ประชากร ไตรมาส 1 จ านวน (คน) 
ไตรมาส 2 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 3 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 4 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 1 
จ านวน 
(คน) 

ไตรมาส 2 
จ านวน 
(คน) 

ท างานบ้าน 92,760 94,702 91,437 93,309 86,506 91,746 
เรียนหนังสือ 77,814 71,452 71,783 70,365- 79,478 71,586 

อื่นๆ 146,056 133,934 152,823 -167,731 148,532 162,754 

ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัด,.2561 
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แผนภูมิที่ 7 ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไป มีงานท าจ าแนกตามอาชีพ รายไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 

             พ.ศ. 2559 - ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัเชียงราย, 2560. 
การวิเคราะห์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานท าจ าแนกตามอาชีพไตรมาสที่ 1 - 4 พ.ศ. 2560 

และไตรมาสที่ 1 - 3 พ.ศ. 2560 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและลดลงไม่เท่ากันและมีความแตกต่างกัน  
ตามประเภทของอาชีพสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี  
              นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามไตรมาสที่ 1 - 4  
พ.ศ. 2559 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560 พบว่า
สถานภาพการท างานของนายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล และลูกจ้างเอกชน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนการท างานส่วนตัว  
การช่วยธุรกิจครัวเรือน และการรวมกลุ่ม มีแนวโน้มลดลง  

ตารางท่ี 32  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างานไตรมาสที่ 1 - 4  
พ.ศ.2559 และไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 
 

สถานภาพ 
การท างาน 

ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 

นายจ้าง 19,314 15,531 18,602 14,639 14,099 
ลูกจ้างรัฐบาล 41,971 50,810 42,266 32,132 48,280 
ลูกจ้างเอกชน 184,837 167,315 157,143 164,429 206,664 
ท างานส่วนตัว 237,588 255,331 260,448 245,413 223,662 
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 155,272 160,114 181,104 180,598 140,556 
การรวมกลุ่ม 617 - - - - 

รวม 639,599 649,101 659,563 637,211 633,261 
 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2559 - 2560 ระดับจังหวดั. ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2560. 
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 (3) การศึกษา 
     ส าหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายมีทั้งสิ้น 724 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงราย 

อ าเภอแม่สรวย และอ าเภอแม่จัน ส าหรับจ านวนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายในระดับมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยและอาชีวะ มีทั้งสิ้น 23 แห่ง 

ตารางท่ี 33 โรงเรียน จ าแนกตามสังกัด เป็นรายอ าเภอ  

ที ่ อ าเภอ รวม 

สนง.
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

สนง.บริหารงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต 36 

1 เมืองเชียงราย 118 75 22 13 8 
2 เวียงชัย 27 20 4 1 2 
3 เชียงของ 40 33 3 1 3 
4 เทิง 54 48 2 2 2 
5 พาน 72 56 5 6 5 
6 ป่าแดด 17 11 2 3 1 
7 แม่จัน 52 40 5 5 2 
8 เชียงแสน 40 32 3 3 2 
9 แม่สาย 49 34 10 3 2 

10 แม่สรวย 56 52 1 1 2 
11 เวียงป่าเป้า 46 39 4 1 2 
12 พญาเม็งราย 30 25 2 - 3 
13 เวียงแก่น 23 21 1 - 1 
14 ขุนตาล 19 14 2 1 2 
15 แม่ฟ้าหลวง 32 31 - - 1 
16 แม่ลาว 17 15 - 1 1 
17 เวียงเชียงรุ้ง 17 13 1 2 1 
18 ดอยหลวง 15 13 1 - 1 
   รวม 724 572 68 43 41 

ที่มา  1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ.เชียงราย เขต 1,2,3,4 
2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จ.เชียงราย 3.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จ านวนของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย มีทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยในล าดับที่ 11 - 23  
เป็นสถาบันอาชีวศึกษา รายชื่อดังนี้ 

สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตเทิง 

11. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตแม่สาย 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
6. มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
เชียงราย 
7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยบริการศูนย์เชียงราย 
(ห้องเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) 
8. มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว-
เชียงราย (วิทยาเขตนครเชียงราย) 
10. มหาวิทยาลัยเชียงราย (เอกชน) 

13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงราย 
14. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
เชียงราย 
15. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
16. วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
17. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 
18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ
เชียงราย 

สถาบันอาชีวศึกษา 
19. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 
20. โรงเรียนวิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย 
21. โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย 
 

22. โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย 
23. โรงเรียนชัยศิษย์บริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีเชียงของ 

ตารางท่ี 34  ครู และนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 

ระดับการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 2556 

และปี 2560 (เท่า)  
ครู 9,803 10,399 10,851 10,808 12,386 1.26 

วุฒิการศึกษา       
ปริญญาโทหรือสูง

กว่า 
1,066 1,504 1,044 3,448 4,059 3.81 

ปริญญาตร ี 2,905 4,129 6,345 7,162 8,146 2.80 
อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 
18 42 323 175 57 3.17 

ต่ ากว่าอนปุริญญา 17 22 155 23 124 7.29 
นักเรียน 184,457 179,377 179,377 176,149 208,375 1.13 

ระดับการศึกษา       
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
24,635 24,037 24,037 21,438 36,206 1.47 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

40,974 37,893 37,893 37,974 54,458 1.33 

ประถมศึกษา 88,977 87,364 87,364 85,938 71,796 0.81 
ก่อนประถมศึกษา 29,871 30,083 30,083 30,799 22,358 0.75 

      ที่มา: ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,2561 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต เขต 36 จังหวัดเชียงราย 
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 ส าหรับบุคคลการทางการศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 พบว่า มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.26 เท่า  
โดยจากเดิมในปี 2556 จ านวน 9,803 คน เพิ่มขึ้นเป็น 12,386 คนในปี 2560 และส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามีจ านวนครูมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีเ พ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะครูที่จบการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา เพ่ิมขึ้นถึง 7.29 เท่า  ส าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงราย  
ในปี 2560 มีจ านวน 208,375 คน ส่วนใหญ่เป็นประถมศึกษา จ านวน 71,796 คน เมื่อเปรียบเทียบ
จ านวนนักเรียนในจังหวัดเชียงราย พบว่าจ านวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา และก่อนประถมศึกษามีสัดส่วน
ลดลง 0.81 และ 0.75 เท่าตามล าดับ ทั้งนี้สอดคล้องกับบริบทของสังคมสูงวัยในจังหวัดเชียงราย ส่งผลท าให้
จ านวนนักเรียนเริ่มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีสัดส่วน 
เพ่ิมข้ึนอยู่ คิดเป็น 1.47 และ 1.33 ตามล าดับ  

 (4) ภาษา  
 ภาษาพูด ใช้พูดจากันเรียกว่า “อู้ค าเมือง” ส าเนียงพูดของชาวเชียงรายไม่เหมือนกับจังหวัดอ่ืน        

ในภาคเหนือ คือ ไม่เนิบนาบ และไม่ห้วนจนเกินไปเป็นส าเนียงที่หล่อหลอมขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเชียงราย 
เคยเป็นเมืองร้างผู้คนนานเกือบร้อยปี ได้มีการฟ้ืนฟูบ้านเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ.  2384 โดยได้
เกณฑ์ราษฎรจากเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และชนเผ่าไตใหญ่ ไตลื้อ  ไตยอง และไตขืน (เขิน)  
ซึ่งอพยพจากเชียงตุง และสิบสองปันนา รวมทั้งชาวลาวจากประเทศลาว ได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกัน ดังนั้น 
ส าเนียงพูดของชาวเชียงรายจึงมีความหลากหลายทางส าเนียงในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ภาษาหลักของเชียงรายจะอยู่ที่
อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงแสน อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอเวียงชัย และอ าเภอพาน 

 ภาษาเขียนในเชียงรายก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดทางภาคเหนืออ่ืน ๆ คือ มีภาษาเขียนที่เรียกว่าอักขระ
ล้านนา หรือตัวเมือง อักษรล้านนามีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมณ์ของอินเดีย มีการจัดระบบของหลัก
ภาษาคล้ายกับภาษาบาลี อักษรล้านนามีรูปทรงกลมป้อมคล้ายอักษรพม่าและมอญ แต่หลักการทางภาษา                      
ไม่เหมือนกัน จากหลักฐานในศิลาจารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่                   
แสดงให้เห็นว่ารูปทรงของอักษรล้านนามีรูปทรงเป็นตัวเหลี่ยมมาก่อน 
 

 (5) สาธารณสุข 
 จากข้อมูลและสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเชียงราย พบว่าในปี  2560 จังหวัดเชียงราย 
มีประชากรทั้งหมด 1,287,615 คน มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 204,045 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของประชากรทั้งจังหวัด และมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจ านวน 125,940 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.78 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561) ซึ่งถือว่าในขณะนี้จังหวัดเชียงราย 
อยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) และแนวโน้มไปสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged society) ในอนาคตอันใกล้ เมื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านการบริการสาธารสุขในปี 2561 
สรุปได้ดังต่อไปนี้  
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  5.1) สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี 35 สถานพยาบาล จ าแนกตามประเภท เป็นรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 

อ าเภอ โรงพยาบาล
รัฐบาล  

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม 

สถานี
อนามัย 

คลินิก 

รวมยอด 20 3 215 - 447 
อ าเภอเมือง
เชียงราย 

3 3 30 - 183 

อ าเภอเวียงชัย 1 - 9 - 11 
อ าเภอเชียงของ 1 - 17 - 15 

อ าเภอเทิง 1 - 16 - 12 
อ าเภอพาน 1 - 20 - 23 

อ าเภอป่าแดด 1 - 6 - 7 
อ าเภอแม่จัน 1 - 16 - 36 

อ าเภอเชียงแสน 1 - 13 - 20 
อ าเภอแม่สาย 1 - 11 - 61 
อ าเภอแม่สรวย 1 - 12 - 20 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 - 10 - 17 
อ าเภอพญาเม็งราย 1 - 8 - 5 
อ าเภอเวียงแก่น 1 - 9 - 4 
อ าเภอขุนตาล 1 - 6 - 6 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 - 13 - 5 
อ าเภอแม่ลาว 1 - 9 - 9 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 - 6 - 7 
อ าเภอดอยหลวง 1 - 4 - 6 

1/ รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวสิาหกิจและองค์การอสิระ และเทศบาล (ไมร่วมโรงพยาบาลประเภทบริการเฉพาะทาง  
2/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขท่ีอยู่ใกล้ชิดชุมชน    
        ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย,2561 

จ านวนสถานบริการสาธารสุขในจังหวัดเชียงราย กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จะมีจ านวนสถานบริการสาธารสุขมากที่สุด โดยมีโรงพยาบาลรัฐ จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนจ านวน  
3 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 30 แห่ง และคลินิก ทั้งสิ้นจ านวน 183 แห่ง  

5.2) ข้อมูลบุคคลการทางการแพทย์  
  ส าหรับจ านวนบุคลากรในสายงานหลัก ได้แก่ แพทย์  ,ทันตแพทย์ , เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ   
จากข้อมูลปี 2560 พบว่า จ านวนแพทย์ทั้งจังหวัดมีจ านวน 420 คน ทันตแพทย์ จ านวน137 คน เภสัชกร 
จ านวน 159 คน พยาบาล จ านวน 2,304 คน และ พยาบาลเทคนิค จ านวน 26 คน ทั้งนี้จ านวนแพทย์  
จะกระจุกในอ าเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ ถัดมาเป็นอ าเภอพาน แม่จัน และแม่สายตามล าดับ ทั้งนี้แพทย์ในอ าเภอ
ดอยหลวงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอ าเภออ่ืน ๆ  
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ตารางท่ี 36 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ จ าแนกรายอ าเภอ ในปี 2560  

อ าเภอ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค 

อ าเภอเมืองเชียงราย 210 35 65 1,112 17 
อ าเภอเวียงชัย 8 4 4 66 - 

อ าเภอเชียงของ 12 6 6 76 - 
อ าเภอเทิง 13 7 8 86 2 
อ าเภอพาน 32 5 11 137 4 

อ าเภอป่าแดด 9 4 4 50 - 
อ าเภอแม่จัน 30 11 13 139 - 
อ าเภอเชียงแสน 10 7 8 78 2 
อ าเภอแม่สาย 28 10 7 119 - 
อ าเภอแม่สรวย 13 7 5 74 1 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 12 8 6 79 - 
อ าเภอพญาเม็งราย 9 8 4 49 - 
อ าเภอเวียงแก่น 5 4 3 40 - 
อ าเภอขุนตาล 6 4 3 43 - 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 4 3 49 - 
อ าเภอแม่ลาว 7 5 5 50 - 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 7 5 3 42 - 

อ าเภอดอยหลวง 3 3 1 15 - 
รวมยอด 420 137 159 2,304 26 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2561. 
 

 เมื่อเปรียบเทียบประชากรต่อเจ้าหน้าทางการแพทย์ พบว่า อ าเภอที่ขาดแคลนมากที่สุ ด  
ได้แก่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 12 ,743.67 คน ในขณะที่
สัดส่วนทันตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 19,115.50 คน ดังนั้นทางจังหวัดควรให้ความส าคัญและดูแลเป็น
พิเศษ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ขาดแคลนมากกว่าอ าเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเชียงราย  
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 ตารางท่ี 37 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ ของจังหวัดเชียงรายเทียบกับประชากร ในปี 2560 

อ าเภอ ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาลเทคนิค 

อ าเภอเมืองเชียงราย 1,231.82 11,496.95 3,957.97 225.43 16,095 
อ าเภอเวียงชัย 5,655.50 11,131 11,311 685.52 - 

อ าเภอเชียงของ 5,348.42 10,696.83 10,696.83 844.49 - 
อ าเภอเทิง 6,562.85 12,188.14 10,664.63 992.06 42,658.50 
อ าเภอพาน 3,846.69 24,618.80 11,190.36 898.5 30,773.50 
อ าเภอป่าแดด 2,925.56 6,582.50 6,582.50 526.6 - 
อ าเภอแม่จัน 3,604.27 9,829.82 8,317.54 777.9 - 
อ าเภอเชียงแสน 5,346.70 7,683.14 6,683.38 685.47 26,733.50 
อ าเภอแม่สาย 4,230.46 11,845.30 16,921.86 995.4 - 
อ าเภอแม่สรวย 6,487.38 12,048 16,867.20 1,139.68 84,336 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 5,732.08 8,598.13 11,464.17 870.7 - 
อ าเภอพญาเม็งราย 4,712.56 5,301.63 10,603.25 865.57 - 
อ าเภอเวียงแก่น 7,008 8,760 11,680 876 - 
อ าเภอขุนตาล 5,305 7,957.50 10,610 740.23 - 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 12,743.67 19,115.50 25,487.33 1,560.45 - 
อ าเภอแม่ลาว 4,447.29 6,226.20 6,226.20 622.62 - 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3,961 5,545.40 9,242.33 660.17 - 
อ าเภอดอยหลวง 6,390 6,390 19,170 1,278 - 

รวมยอด 3,158.98 10,427.19 8,274.48 566.75 53,439.33 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2561. 

5.3) ข้อมูลสถิติชีพของประชากรจังหวัดเชียงราย 
 

 ตารางท่ี 38 ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดเชียงราย ปี 2556 - 2560 

สถิติชีพ 
2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
จ านว

น 
อัตรา 

จ านว
น 

อัตร
า 

เกิดมีชีพ* 
12,53

1 
10.9

1 
12,53

1 
10.9

1 
10,22

9 
8.42 9,58

7 
7.5 9,42

9 
7.7 

ตาย* 
8,860 7.71 8,860 7.71 8,846 7.28 9,21

6 
7.2 8,23

1 
6.4 

อัตราเพิ่มตาม
ธรรมชาติ* 

3,671 0.32 3,671 0.32 1,383 0.11 – – – – 

ทารกตาย** 72 5.75 72 5.75 39 3.81 39 4.1 38 4.0 

มารดาตาย** 
0 0 0 0 2 19.5

5 
1 10.

4 
0- 0 
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สถิติชีพ 
2556 2557 2558 2559 2560 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
จ านว

น 
อัตรา 

จ านว
น 

อัตร
า 

เด็กอายุต่ ากว่า  
5 ปีตาย* 

78 6.22 78 6.22 64 1.20 – – – – 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย,2561  
      : ข้อมูลมารดาตาย เกิดมีชีพจากสถานบริการ จาก รง.ก1,ก2 และรายงานอนามัยแม่และเด็ก** 

หมายเหตุ   1. อัตราเกิดและตายต่อประชากร 1,000 คน 
   2. อัตราทารกตายต่อการเกิดมชีีพ 1,000 คน 
   3. อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 

 จากข้อมูลสถิติชีพของประชากรจังหวัดเชียงรายของจังหวัดเชียงราย พบว่า ในปี 2560 มีอัตรา 
การเกิดอยู่ที่ 7.7 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่อัตรา 
การตายลดลงเช่นกันในปี 2560 อยู่ที่ 6.4 คนต่อประชากร 1,000 คน  

 
5.4) ความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชน 

 ตารางท่ี 39 สิทธิประกันสุขภาพแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล  
 

ล าดับ ประเภทสิทธิ จ านวน ร้อยละ 
1 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 894,957 67.78 
2 สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 69,213 5.24 
3 สิทธิประกันสังคม 152,506 11.55 
4 สิทธิต่างด้าว 6,938 0.53 
5 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 12,222 0.93 
6 บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน )รอยืนยันสิทธิ(  6,952 0.53 
7 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 92,615 7.01 
8 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอื่น ๆ 82,816 6.27 
9 สิทธิอ่ืน ๆ 1,131 0.09 

10 ค่าว่าง 1,010 0.08 
รวมประชากรทั้งหมด 1,320,360 100.00 

แหล่งข้อมลู  : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนผู้ประกันตนคนต่างดา้ว กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2559. 
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แผนภูมิที่ 8 สิทธิประกันสุขภาพแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

 

 
 
 (6) สวัสดิการสังคม 
  จากบทวิเคราะห์ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ให้ความเห็นว่าตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย                
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข   
ได้มีการส่งเสริมการสร้างเสริมกลไกทางสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์   
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง เตรียมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากรที่ส าคัญ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูลจากที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มของจ านวนและสัดส่วนเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2556  
จากประชากรผู้สูงอายุ 163,027 คน หรือร้อยละ 13.5 ของประชากรทั้งจังหวัด เพ่ิมขึ้นในปี 2557 เป็นร้อยละ 
14.2 ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 14.3 และ ลดลงมาที่ร้อยละ 14.0 ในปี 2559 ทั้งนี้ตามนิยามของ  
สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นั่นคือ เมื่อประชากร 
อายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 20  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดเชียงรายของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย พบว่า สภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย มีข้อได้เปรียบที่มีต้นทุนทางสังคม เป็นทั้งจุดแข็ง
และจุดอ่อนอยู่ในตัว ได้แก่ การมีองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดค่อนข้างหลากหลาย กระจายอยู่ในแต่ละ
ท้องที่และท้องถิ่นของจังหวัด โดยเฉพาะองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่ งเป็นองค์กร
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2550) ที่ขยายจ านวนมาก
เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างาน และสร้างเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันที่ชัดเจน  
แม้กระแสการตื่นตัวการท างานพัฒนาร่วมกับส่วนราชการของภาคประชาสังคมจะมีความเข้มข้นในระยะหลัง 
แต่ยังขาดกระบวนการพัฒนาผู้น าด้านสวัสดิการสังคมรุ่นใหม่ และองค์กรใหม่กระจายมาจากหลากหลายสาขา
การท างานทั้งภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้น าท้องที่ และท้องถิ่น 
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 6.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมของจังหวัด (SWOT Analysis) ของส านักงาน 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัด พ.ศ. 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1) มีองค์กรภาคีเครือข่ายภาคสังคมจังหวัดมีหลากหลาย ประกอบไปด้วยส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน  
ด้านสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
เช่น องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เป็นต้น ที่สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดได้ 
 2) จังหวัดมีทุนทางสังคมหลายด้านในสถาบัน ชุมชน และท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยผู้น า อาสาสมัคร 
กลุ่ม/องค์กร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาหลายแขนงที่สามารถส่งเสริมให้ เป็นพลัง 
ทางสังคมทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการทางสังคม โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เด่นชัด เช่น การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาศัยภูมิปัญญาการรักษาของหมอพ้ืนบ้านและการใช้
สมุนไพร โดยสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาเกษตรชีวภาพและอาหารปลอดภัย โดย เครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นต้น 
 3) ส่วนราชการ และองค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากรท างาน สามารถร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ตามแนวนโยบายรัฐบาลให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดได้ เช่น ประชารัฐ เศรษฐกิจ  
ฐานรากและทุนชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกองทุนหรือแหล่งทุนเพ่ือการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมหลายแหล่ง โดยเฉพาะในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริม  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ยังมีแหล่งทุนที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 
 4) กิจกรรมการด าเนินงานของส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นส่วนหนึ่ง  
ในสวัสดิการสังคม โดยในพ้ืนที่จังหวัดมีการเร่งรัดการท างานตามภายใต้กฎหมายหลายด้าน ซึ่งเป็นผลต่อ 
การจัดระบบบริการทางสังคมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิประกัน
ตนตามกฎหมายประกันตนมาตรา 40 กองทุนการออมแห่งชาติ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ 
ในที่สาธารณะอย่างน้อย 5 สถานที่ บังคับต้องมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
และศูนย์บริการคนพิการ เป็นต้น 
 5) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศ  
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ขุนน้ านางนอน ถ้ าหลวง เวียงหนองหล่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รู้จักของคทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีการรวมพลังกายและพลังใจของผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลกในภารกิจช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ าหลวง 

6) เป็นเมืองศิลปะที่มีความงดงามและทรงคุณค่าด้วยการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินเชียงราย 
ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ภาพลักษณ์ของเชียงรายจึงเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว หรือกล่าว  
อีกนัยหนึ่ง คือ สามารถสร้างรายได้หลักจากการท่องเที่ยว  

จุดอ่อน 
 1) ขาดการเชื่อมโยงการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรให้เป็นเอกภาพ โดยภาพรวม  
จะท างานเฉพาะส่วนประเด็น เฉพาะกลุ่มและองค์กรที่มีระบบความสัมพันธ์และสนใจในเรื่องเดียวกันเท่านั้น 
รวมถึงการสร้างโอกาสในการท างานร่วมกันมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง  
 2) องค์กรชุมชนและท้องถิ่นมีการปรับใช้ทุนทางสังคมของท้องถิ่น (กลุ่มองค์กร ผู้น า องค์ความรู้  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ) ยังไม่เต็มที่ในการจัดระบบบริการทางสังคม ขาดกระบวนการพัฒนาต่อยอด 
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จากทุนเดิมที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างกระจ่างชัด เช่น ภูมิปัญญาด้านหมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเครือข่าย/ขบวนองค์กรชุมชนในบางประเด็น เป็นต้น 
 3) ขาดข้อมูลกลางด้านการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด โดยข้อมูลค่อนข้างกระจายในระบบ 
การจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมจังหวัด เนื่องจากสวัสดิการสังคมมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีเพียง
องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ภายใต้กฎหมาย แต่ยังรวมไปถึงองค์กรที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ท้องที่และท้องถิ่นท่ียังไม่ได้เป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
 โอกาส 
 1) การตื่นตัวของภาคประชาสังคมจังหวัดกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยบทบาทภายใต้กฎหมาย  
และระเบียบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมหลายเรื่องที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ท างาน และมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ท าให้ภาคประชาชนมีการตื่นตัวในการ
ท างานมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสวัสดิการสังคมที่เกิดจากภาคประชาชนด าเนินเอง และท างานร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 2) กระแสประชารัฐและการสนับสนุนของส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาชน เป็นการท างาน
แนวทางใหม่ในลักษณะภาคประชาชนน าและส่วนราชการสนับสนุน และการสร้างหุ้นส่วนในกิจกรรม  
/โครงการร่วมกันที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการท างานของส่วนราชการ มีส่วนในการสนับสนุน 
 3) ได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายจากภาครัฐ เช่น นโยบายด้านความมั่นคง (ปัญหายาเสพติด)  
ความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ) การเป็นเมืองที่สะอาด (ปัญหาขยะ) ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงไปสู่ 
การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด    

อุปสรรค 
 1) กระแสทุนนิยม และโลกาภิวัตน์บีบรัดต่อสภาพความเป็นอยู่ของชนทุกระดับ เป็นปัจจัยท าลาย
ระบบความสัมพันธ์ของบุคคล ชุมชนและสถาบัน ส่งผลให้ เกิดความอ่อนแอและคว ามเปราะบาง 
ของเกราะคุ้มกันทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่เพียงพอต่อการรองรับสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ  
ที่รุมเร้าเข้ามา เช่น สถานการณ์การตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง  
และผู้สูงอายุขาดคนดูแล เป็นต้น 
 2) สภาพสังคม สภาพภูมิศาสตร์ที่ เป็นพ้ืนที่ชายแดน หลากหลายของกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัย  
และมีประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชนมายาวนานจากปัจจัยหลายด้าน เช่น สงคราม การเมือง การค้า 
การเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานใหม่ และการเข้ามาท างาน เป็นต้น ประกอบกับบางท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่สูง การติดต่อ
เข้าถึงล าบากและห่างไกล จึงมีสภาพเป็นสังคมชายขอบ ไร้สถานะทางทะเบียน ขาดการติดต่อกับสังคม
ภายนอก ก่อให้เกิดกลุ่มขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม 
 3) เมืองชายแดนการติดต่อระหว่างประเทศเป็นปัจจัยต่อการอพยพหลั่งไหลของผู้คน อันเป็นปัจจัย    
ต่อปัญหาสังคมทางอ้อม ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาชญากรรม ยาเสพติด และค้ามนุษย์ ฯลฯ 
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  6.2) ภาพรวมคนจนจังหวัดเชียงราย ปี 2561 
 คนจนในจังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนคนจน 45,494 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86 โดยมีคนจน 
ในด้านต่าง ๆ "คนจนเป้าหมาย" ในประเทศไทย คือ คนจนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจาก  
เป็นคนที่ได้รับการส ารวจว่าจน (survey-based) จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย และยังมาลงทะเบียนว่าจนอีกด้วย รายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางท่ี 40 ปัญหาของคนจนในจังหวัดเชียงราย  

ล าดับ รายการ จ านวน/คน 
1 ด้านสุขภาพ  9,118 คน 
2 ด้านความเป็นอยู่ 8,294 คน 
3 ด้านการศึกษา 21,993 คน 
4 ด้านรายได ้ 15,537 คน 
5 ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ 205 คน 

หมายเหตุ คนจน 1 คนมีปัญหาได้มากกว่า 1 ด้าน 

(5.3) แนวทางการพัฒนา 
1) เพื่อลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม  โดยการจัดการระบบข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 5 กลุ่ม (คนเร่ร่อน คนยากไร้ คนไร้สถานะ
ทางทะเบียน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้พ้นโทษ) เป็นต้น เพ่ือรองรับการพัฒนาและการช่วยเหลือ  
ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและตามความจ าเป็น รวมถึงการสร้างโอกาสรับรู้ต่อช่องทางการขอรับการช่วยเหลือ 
และการใช้สิทธิบริการทางสังคมสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ เช่น การออกหน่วย
บริการทางสังคม หน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือการประชาสัมพันธ์สิทธิการรับบริการ การส ารวจชุมชนอาสาสมัคร/
หนว่ยติดตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดสวัสดิการสังคม โดยการเสริมสร้างองค์กรภาคประชาชน                
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม มากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการจัดตั้ง  
และพัฒนาสถานะองค์กรเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นเครือข่ายการจัดระบบ
บริการทางสังคมใน ๗ สาขาการจัดสวัสดิการสังคม (การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานท าและรายได้ ที่อยู่อาศัย 
นันทนาการ ยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป) เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  
และการมีการพัฒนาระบบประสานการท างานเป็นขบวนองค์กรที่เข้มแข็ง เช่น เป็นเครือข่ายสุขภาพ เครือข่าย
สวัสดิการชุมชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ศูนย์ประสานงานระดับต าบล/อ าเภอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น 

3) การรื้อฟื้นระบบคุณค่าทุนทางสังคมต่อการปรับใช้ในกระบวนการสร้างสังคมสวัสดิการ โดยส่งเสริม
การการปรับใช้ทุนทางสังคมในท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม เช่น กลุ่มองค์กร  
ผู้น าทางความคิด ปราชญ์ องค์ความรู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดยการถอดบทเรียน  
การสร้างสรรค์คุณค่าแห่งองค์ความรู้/ภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาและปรับใช้อย่างเหมาะสมส าหรับองค์กรภาคี
ภาคสังคมทุกระดับ เช่น ภูมิปัญญาหมอเมือง หมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร งานหัตถกรรมประจ าถิ่น ศิลปกรรม  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น 
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 4) การสร้างพลังการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการสังคมทุกระดับ โดยการบูรณาการ
การท างานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของจังหวัดระหว่างภาคีภาคสังคมทุกระดับ เพ่ือร่วมขับเคลื่อน 
งานพัฒนาและสวัสดิการสังคมดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาพ้ืนที่และสถานการณ์เร่งด่วน 
และการส่งเสริมหุ้นส่วนการจัดสวัสดิการสังคมอย่างหลากหลายตามแนวทางการยกระดับสังคมสวัสดิการ 
ในพ้ืนที่จังหวัด เช่น ธุรกิจเพ่ือสังคม ประชารัฐ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สวัสดิการทางเลือก การช่วยเหลือ
สังคมขององค์กรเอกชน และจิตอาสาท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่มาจากการสนับสนุน 
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน อปท. องค์กรศาสนา องค์กรธุรกิจ และองค์กรภาคประชาชน เพ่ือคอยเติมเต็ม 
กับระบบสวัสดิการกระแสหลักที่รัฐบาลจัดให้แต่อาจยังกระจายไม่ทั่วถึงการดูแลกลุ่มเป้าหมายและสาขา
สวัสดิการสังคมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาส าหรับเด็กยากไร้ สถานสงเคราะห์เด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ฯลฯ 

 ตารางท่ี 41 สถิติผู้มาติดต่อรับบริการ Walk in กับส านักงาน พมจ.ชร. 

กลุ่มเป้าหมาย 
(ราย/ครั้ง) 

ปี พ.ศ. 
2558 2559 2560 

คนพิการ 5,081 6,412 7,120 
ผู้สูงอายุ 2,970 3,018 3,210 

เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) 215 252 267 
ผู้ด้อยโอกาส (5 ประเภท) 203 233 256 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, 2560. 
 

 จากตารางสถิติผู้มาติดต่อรับบริการ Walk in กับส านักงาน พมจ.ชร. ในปี 2558 - 2560 พบว่า
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 ประเภท (คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) และผู้ด้อยโอกาส (5 ประเภท คือ 
(คนเร่ร่อน คนยากไร้ คนไร้สถานะทางทะเบียน ผู้ติดเชื้อ/ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้พ้นโทษ) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ในทุกปี เนื่องจากนโยบายและการให้บริการเพ่ือรองรับการพัฒนาและการช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และตามความจ าเป็น รวมถึงการสร้างโอกาสรับรู้ต่อช่องทางการขอรับการช่วยเหลือและการใช้สิทธิบริการ  
ทางสังคมสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงของจังหวัด 

 (7) อาชญากรรม 
การจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น พิจารณาจากความสามารถในการจับกุมผู้กระท าผิด

ในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นและจับกุมได้โดยค านวณจากผลการจับกุมคดี แต่ละกลุ่มได้ตามรอบการรายงาน  
ของส านักต ารวจแห่งชาติต่อจ านวนคดีแต่ละกลุ่มที่ได้รับแจ้ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นลักทรัพย์ จ านวน 233 ราย 
ถัดมาเป็นคดีท าร้ายร่างกาย จ านวน 101 ราย และคดีข่มขืน จ านวน 36 ราย  เมื่อพิจารณาการจับกุมพบว่า 
คดีลักทรัพย์มีอัตราการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 76.39 คดีท าร้ายร่างกายมีอัตราการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 85.15 
และคดีข่มขืน มีอัตราการจับกุมคิดเป็นร้อยละ 75  
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 ตารางท่ี 42 ข้อมูลคดีอุกฉกรรจ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบปี 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61 
 
ล าดับ คดี เกิด/คด ี จับ/ราย ค้างจับ อัตราการจับกุม 

1 ฆ่าผู้อ่ืน 30 26 4 86.67 
2 ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 13 13 - 100 
3 พยายามฆ่า 17 15 2 88.24 
4 ท าร้ายร่างกาย 101 86 15 85.15 
5 ข่มขืน 36 27 9 75 
6 ชิงทรัพย์ 7 7 - 100 
7 วิ่งราวทรัพย์ 4 2 2 50 
8 ลักทรัพย์ 233 178 55 76.39 
9 กรรโชกทรัพย์ 1 0 1 0 

10 รับของโจร 3 1 0 33.33 
11 เรียกค่าไถ่ 1 1 0 100 
12 วางเพลิง 4 3 1 75 

    ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย, 2561. 

 (8) ปัญหายาเสพติด 
   8.1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
 สถานการณ์การเปลี่ยนในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมีผลกระทบโดยตรง  

ต่อสถานการณ์ยาเสพติดในอนาคตหลายประการ เช่น 
 - แนวโน้มกระแสประชาคมโลก จากข้อมูลจากส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรม 

แห่งสหประชาชาติ (PDODC) พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ในพ้ืนที่ชายแดน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
แขวงบ่อแก้ว  สปป.ลาว และเมืองท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดจากพ้ืนที่พระจันทร์
เสี้ยวทองค า และชี้แนวโน้มว่าสหภาพเมียนมาร์เป็นแหล่งผลิตฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก รองจากประเทศ
อัฟกานิสถาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดโลก รวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย  
ที่มีเขตชายแดนติดต่อสหภาพเมียนมาร์ 

 - แนวโน้มกระแสประชาคมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย  จากการที่สหรัฐอเมริกา 
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับทวีปเอเชีย (Pivot to Asia) เพ่ือสร้างสมดุล 
ในความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สิงค์โปร์ เมียนมาร์ และไทย และมีหลายหัวข้อที่ต้องห้าม
ส าหรับหยิบยกขึ้นมาเจรจาระหว่างประเทศด้วยเกรงว่าจะท าลายความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ  
(Sensitive issues) สิทธิมนุษยชน ระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตย บทบาทขององค์การภาคเอกชน  
และความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่จะมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างอารยธรรมวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ 
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติดที่จะถูกลักลอบ
น าเข้า น าออกไปยังต่างประเทศหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศท่ีเป็นเจ้าของเงินทุนช่วยเหลือเป็นหลัก 

 - แนวโน้มกระแสประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศในภูมิภาครวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 
ใน พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดและการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดทั้งทางบวกและทางลบหลายประการ ผลกระทบทางลบ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน               
เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  ๆ ในภูมิภาคจะเอ้ืออ านวย 
ต่อการล าเลียงยาเสพติดทั้งต่อประเทศต้นทางที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ประเทศทางผ่านที่เป็นจุดแวะพัก                 
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และประเทศปลายทางที่เป็นตลาดผู้บริโภค เส้นทางล าเลียงยาเสพติดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และเกิดความหลากหลายมากขึ้น ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการสกัดกั้นและปราบปราม เกิดอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจข้ามชาติ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แผนประทุษกรรม
เกี่ยวกับยาเสพติดจะพลิกแพลงและซับซ้อนมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เ อ้ือต่อ  
การประกอบอาชญากรรมระหว่างประเทศ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศและการฟอกเงิน นักลงทุน
ต่างชาติจะอาศัยสิทธิลงทุนสัญชาติอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เกิดปัญหาการประกอบธุรกิจ 
ของคนต่างด้าว 

 ผลกระทบเชิงลบจากการที่ประเทศสมาชิกมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันและบทลงโทษ 
ที่รุนแรงไม่เหมือนกัน เกิดช่องว่างในความได้เปรียบระหว่างประเทศ เป็นเหตุให้นักค้ายาเสพติดหลบหนี 
จากการกระท าความผิดในประเทศที่มีบทลงโทษหนักหรือมีมาตรการที่รุนแรงไปยังประเทศอ่ืนที่มีบทลงโทษ
เบากว่า และอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศอยู่ภายใต้
ขอบเขตพรมแดนของประเทศตน ตลอดจนแผนประทุษกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมและยาเสพติดจะพัฒนา
รูปแบบที่พลิกแพลงมากข้ึน ท าให้การป้องกันและปราบปรามมีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น 

  - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  เป็นปัจจัยและเงื่อนไข 
ให้เกิดผลต่อปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการผลิต การค้า การน าเข้า การส่งออก และการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ แรงจูงใจด้านรายได้จากการค้ายาเสพติด ท าให้อัตรา  
จ านวนผู้ค้ายาเสพติดเพ่ิมขึ้น อาชญากรรมด้านยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งเกิดความเกี่ยวข้องกันของอาชญากรรมด้านต่าง ๆ ด้วย เช่น องค์กรอาชญากรรมด้านยาเสพติด 
กับอาชญากรรมทางทรัพย์สิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเปิด  
ทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการแฝงตัวเข้ามาขององค์กรอาชญากรรม 

 8.2) แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 
 เนื่องจากเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ส าคัญ 

เช่น สหภาพเมียนมาร์ที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดหลักในภูมิภาคอาเซียนทั้งฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ 
โดยเฉพาะยาบ้าซึ่งผลิตเพ่ือส่งตลาดในประเทศเป็นหลัก สปป.ลาว เป็นประเทศที่ผลิตกัญชาและส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งมีการปลูกฝิ่นทางภาคเหนือของประเทศเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังเป็นประเทศทางผ่านยาเสพติดจากเมียนมาร์มายังไทย เวียดนามและกัมพูชา รวมถึง  
เป็นทางผ่านสารตั้งต้นเข้าสู่แหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ท าให้ด้านจั งหวัดเชียงรายต้องก าหนด
มาตรการปราบปราม จับกุมและสกัดก้ันอย่างเข้มงวด ทั้งสกัดก้ันการลักลอบน าเข้ายาเสพติดทางบก ผ่านทาง
ชายแดนทางบกที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเส้นทางดังกล่าวมักใช้เป็นพ้ืนที่เก็บพัก 
ยาเสพติดและเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยในประเทศเ พ่ือนบ้าน และลักลอบขนยาเสพติดเข้ามา 
ในประเทศภายในจังหวัด ผ่านทางอ าเภอแม่สาย แม่ฟ้าหลวง และแม่จัน นอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการขนยา
เสพติดใช้เส้นทางทางน้ า ลักลอบขนยาเสพติดผ่านทางแม่น้ าระหว่างประเทศและน่านน้ าระหว่างประเทศ 
ดังนั้น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญภายในจังหวัดจึงต้องค านึงถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย 

 นอกจากขบวนการค้าจากภายนอกประเทศแล้ ว พบว่าเครือข่ายการค้ายาเสพติดจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่ขยายตัวกว้างขึ้น เช่น เครือข่ายนักโทษในเรือนจ า  
ยังคงเป็นกลุ่มหลักในการเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่  
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  จังหวัดเชียงราย ได้น าแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 
2562 ของรัฐบาลและภายใต้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 41/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งยาเสพติด มาเป็นกรอบแนวทางในปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดในปี พ.ศ. 2559 และนโยบายการด าเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินการโดยสรุป ดังนี้ 

 

 ตารางที่ 43 ปริมาณการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายส าคัญ ปี 2560 

การจับกุมในพื้นที่เป้าหมายส าคัญ 

การด าเนินการ คดี 

ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กรัม) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

จุดตรวจ/จุดสกัด แนวชายแดน 561 3,369,776 4,791 29.17 
จุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ตอนใน  152 190,650 - - 

 การสกัดก้ัน รถโดยสารประจ าทาง 7 37,850 10 10 
 การสกัดก้ันการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ - - - - 
 การสกัดก้ัน ท่าอากาศยานนานาชาติ 1 258 - - 
 การจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน 150 666,983 0 66 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 

  ตารางที่ 44 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ปี 2559 เปรียบเทียบปี 2560 

การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (เปรียบเทียบ 59 และ 60) 
การด าเนินการ เป้าหมาย ผลฯ ร้อยละ 

นักค้ายาเสพติดรายส าคัญ (ราย) 860 1,537 178.72 
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (บาท) 68,000,000 9,698,762 14.26 
หมายจับ คดียาเสพติด (ราย) 359 122 33.98 
     - ยาบ้า (เม็ด)          เปรยีบเทียบปีที่ผ่านมา 21,971,766 59,746,646 เพ่ิมข้ึน 
     - ไอซ์ (กิโลกรัม)       เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 176 831 เพ่ิมข้ึน 
     - เฮโรอีน (กิโลกรัม)   เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 34 171 เพ่ิมข้ึน 
     - ฝิ่น (กิโลกรัม)        เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา 34 107 เพ่ิมข้ึน 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 
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 ตารางที่ 45 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ปี 2561 
 

การด าเนินการการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด  
ประเภทข้อกล่าวหา/การจับกุม 

จับได้           6,309  
ผลิต             110  

จ าหน่าย             456  
ประเภทยาเสพติด 

ยาบ้า (เม็ด)    98,192,371  
ยาไอซ์ (กิโลกรัม)           4,299  
เฮโรอีน (กิโลกรัม)         165.21  

ฝิ่น (กิโลกรัม)               29  
 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2561 

ส าหรับในปี 2561 พบว่าสถานการณ์ยาเสพติดรุนแรง โดยปี 2561 มีการจับคุมยาเสพติด 
จับคุมยาบ้า ได้ 98,192,371 เม็ด ยาไอซ์ 4,299 กิโลกรัม เฮโรอีน จ านวน 165.21 กิโลกรัม  

 3) การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

 ตารางท่ี 46 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

การด าเนินการ เป้าหมาย ผลฯ ร้อยละ 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ (แห่ง) 207 216 104.35 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ ป.1 - 6 (คน) 87,296 87,278 103.70 
การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา (คน) 7,095 22,856 322.14 
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ย.อส. (คน) 100 100 100 
สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “มยส.” (แห่ง) 50 52 104.00 
สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ “โรงงานสีขาว” (แห่ง)  100 107 107.00 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
61 

 ตารางท่ี 47 การแก้ไขปัญหา ผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด 

การแก้ไขปัญหา ผู้เสพ-ผู้ติด ยาเสพติด 

การด าเนินการ เป้าหมาย ผลฯ ร้อยละ 

ระบบบ าบัดรักษา สมัครใจ (คน) 5,237 2,618 49.99 
     - ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวดัเชียงราย (คน) 300 397 132.33 
ระบบบ าบัดรักษา บังคับบ าบัด (คน) 1,577 737 46.73 
ระบบบ าบัดรักษา ต้องโทษ (คน) 430 472 109.77 
รวมผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา รวมทุกระบบ (คน) 7,244 3,827 52.83 

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ,2560. 

  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัย  
ยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 โดยใช้ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และเน้นการด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 โดยนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นการด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ หมู่บ้าน  
   แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนประชารั ฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 เน้นการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีอุดมการณ์สูงสุด คือ หมู่บ้านชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา ซึ่งต้อง  
มีบทบาทส าคัญในการสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐและชุมชน  
  จังหวัดเชียงรายได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1)  เป้ าหมายมิ ติ พ้ื นที่  (Area Approach)  ที่ ม าจากการประ เมินสถานะหมู่ บ้ าน /ชุ มชน  
ของกระทรวงมหาดไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท เน้นด าเนินการกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  โรงเรียนสถานศึกษา 
ชุมชน/เยาวชนนอกสถานศึกษาและโรงงาน ด าเนินการตามสภาพปัญหายาเสพติด ดังนี้  
  1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (ประเภท ก.) ถึงระดับเบาบาง (ประเภท ข.)      
ใช้แนวทางประชารัฐฯ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด การด ารงความยั่งยืน 
  1.2 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดระดับปานกลาง (ประเภท ค.) ถึงระดับรุนแรง 
(ประเภท ง. ) ใช้แนวทางประชารัฐฯ ในการคัดแยกผู้มีพฤติกรรมเป็นผู้ค้า ผู้เสพรายย่อย ลดผู้ค้า ผู้เสพ  
ป้องกันกลุ่มต่าง ๆ  
  1.3 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดระดับรุนแรง (ประเภท ง.) ถึงระดับหมู่บ้าน 
ปัญหาวิกฤติ ใช้มาตรการในการลดอิทธิพลผู้ค้ายาเสพติด น าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษา 
 2) เป้าหมายมิติมาตรการ (Function Approach) โดย ศอ.ปส.จ.ชร. ได้ท าการส ารวจเป้าหมาย 
การด าเนินการตามมาตรการจากอ าเภอทุกอ าเภอ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด โดยแบ่งเป็น  
3 มาตรการ ได้แก่ แผนงานป้องกันยาเสพติด แผนงานบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนงานปราบปราม  
ยาเสพติด 
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แนวทางการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเชียงราย ก าหนดเป้าหมายหมู่บ้านประชารัฐฯ จ านวน 
200 หมู่บ้าน ที่จะใช้แนวทางการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจ า
ต าบลเข้าไปด าเนินการ โดยให้อ าเภอคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปัญหายาเสพติดระดับรุนแรงจากการประเมิน
สถานะหมู่บ้านชุมชนของกรมการปกครองเป็นล าดับแรก โดย ศอ.ปส.จ.ชร. ได้จัดท าโครงการฯ ขอใช้งบ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดสรรให้ทุกอ าเภอเพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
ประชารัฐฯ อ าเภอละ 87,000 บาท และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงาน ป.ป.ส. งบประมาณ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอละ 84,000 บาท 
   ส าหรับหมู่บ้านที่เหลือทั้งหมดของจังหวัดเชียงราย ศอ.ปส.จ.ชร. ได้แจ้งให้ทุกอ าเภอ
ด าเนินการรณรงค์สร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาตามแนวทางประชารัฐฯ โดยเน้นการสร้างการรับรู้ การด ารง
สถานะหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน   
รายละเอียดกิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ 

 (1)  แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล 
 (2)  ด าเนินการตาม 9 ขั้นตอน สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

                         (2.1) การสืบสภาพชุมชน 
              (2.2) การพบปะแกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน 

             (2.3) ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประชาคมครั้งที่ 1) 
              (2.4) การรณรงค์ให้ความรู้                        

                        (2.5) การจ าแนกผู้มีพฤติการณ์ (ประชาคมครั้งที่ 2) 
                      *ผู้เสพ - รายงานจังหวัด ส่งเข้าบ าบัด 
                      *ผู้ค้า/ผู้ต้องสงสัย - รายงานจังหวัดเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
                        (2.6) สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในมิติเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษานอกสถานศึกษา 
ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน 
                  (2.7) การรับรองครัวเรือน (ประชาคมครั้งที่ 3) 
                  (2.8) การใช้มาตรการทางสังคม 
                  (2.9) การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังด ารงความสัมพันธ์  
 (3) การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานในระบบ NISPA และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
  ผลการด าเนินโครงการพบว่าชุดปฏิบัติการประจ าต าบลในทุกพ้ืนที่สามารถเข้าไปด าเนินการ
ตามโครงการประชารัฐร่วมใจฯ โดยใช้แนวทาง 9 ขั้นตอนสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งฯ ในพ้ืนที่หมู่บ้าน
โครงการประชารัฐจังหวัดเชียงราย ผลการด าเนินการปรากฏว่าทุกหมู่บ้านชุมชนได้ด าเนินการครบ 9 ขั้นตอน
ทุกหมู่บ้านแล้ว แต่เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีสภาพปัญหา ภูมิสังคม ระดับความรุนแรง ที่แตกต่างกัน  
จึงยังคงต้องให้ชุดปฏิบัติการประจ าต าบลเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้าน         
เพ่ือด ารงสถานะความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมาอีก   
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 (9) อุบัติเหตุทางถนน 
 

 ตารางท่ี 48  สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2556-2560 

อุบัติเหตุกาจราจรทางบก 2556 2557 2558 2559 2560 
รับแจ้งอุบัติเหตุ (คดี) 1,380 1,905 2,233 2,234 2,149 

จ านวนคนตายและ
บาดเจ็บ (ราย) 

1,497 1,896 2,077 2,568 1,855 

- ตาย 217 289 287 259 292 
- บาดเจ็บ 1,280 1,607 1,790 2,309 1,563 
ทรัพย์สินเสียหาย (บาท) 22,058,790 30,013,000 52,549,395 36,979,395 40,417,390 

สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ 1,108 1,043 1,382 1,456 1,846 
- ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 367 371 476 533 362 
- ฝ่าฝืนป้ายหยุด 22 12 5 1 12 
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 23 7 4 16 4 
- ไม่ให้สัญญาณจอด/
ชะลอ/เลี้ยว 

66 21 70 32 48 

- บรรทุกเกินพิกัด - 1 - 1 1 
- ขับรถไม่ช านาญ 65 54 65 109 89 
- อุปกรณ์ช ารุด 1 7 8 3 2 

- เมาสุรา 37 41 180 47 79 
- หลับใน 16 23 38 64 33 
- อ่ืนๆ 511 506 536 650 1,216 

 

ที่มา : ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ,2560. 

จากการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติ เหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย 5 ปีย้อนหลัง  
พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นในทุกปี ในปี 2560  
พบจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 2,149 แห่ง จ านวนคนตายและบาดเจ็บกว่า 1,855 ราย จากสถิติ  
พบแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี และในปี 2559 พบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นถึง 
2,568 รายมากกว่าปีที่ผ่านๆ มาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนคนตายในปีดังกล่าวพบว่ามีจ านวนลดลง นอกจากนี้ 
ยังพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดสาเหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาเหตุในตารางข้างต้น และสาเหตุ 
ที่พบจากสถิติพบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิด ในปีล่าสุดพบจ านวนกว่า 
533 ครั้ง รองลงสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วตามที่กฎหมายก าหนด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปีที่ผ่านๆ มา 
ส่วนสาเหตุการเมาสุราซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุหลักส่วนหนึ่งจากการเกิดอุบัติเหตุ ในปีล่าสุดพบว่ามีจ านวนลดลง 
ส่วนสาเหตุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนๆ คือ การหลับใน ขับรถไม่ชินทาง และการฝ่าฝืนสัญญาณการจราจร  
และพบจ านวนทรัพย์สินเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุในปีล่าสุด หรือประมาณการค่าทรัพย์สินเสียหาย 
36,979,395 บาท ในขณะที่ปี 2560 ภาพรวมของจ านวนอุบัติเหตุลดลงเหลือ 2,149 ครั้ง และจ านวนคนตาย
และบาดเจ็บลดลงเหลือ 1,855 ราย แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นโดยมีมูลค่า
สูงขึ้น  40,417,390 บาท  
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จากข้อมูลรายงานสรุปของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย คาดว่าสาเหตุ  
ส่วนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรทางบกเกิดจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลท่องเที่ยวภายในจังหวัด เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เตรียมความพร้อมด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ได้แก่ การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงราย  
โดยการลดจ านวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต และจ านวนผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 10  
เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยลดจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน 80 ครั้ง 
ผู้บาดเจ็บไม่เกิด 78 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 ราย ลดจ านวนผู้ถูกด าเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็ว
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย และเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในจังหวัด
รับทราบถึงการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในข้อหา เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นการตั้งด่านชุมชน 
เพ่ือป้องปรามประชาชนในพ้ืนที่ ติดป้าย ติดไฟส่องสว่าง ปรับป้ายที่บดบังทัศนะวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน  
เน้นสถานที่ราชการให้จัดจุดพักรถ และจุดอ านวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลส าคัญ 
นอกจากนี้ยังดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว 3 จุด ในพ้ืนที่ส าคัญ 
ของจังหวัด เช่น ด่านเชียงของ ท่าอากาศยานแม่ ฟ้าหลวง และอาคารหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  
(5 แยกพ่อขุน) โดยให้บริการตั้งแต่ 06.00 - 21.30 น. ซึ่งให้บริการล่าม ให้ค าแนะน า สอบถามเส้นทางและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้ มลพิษและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยในจังหวัดเชียงราย) 
  (1) ดินทั่วไป 

ธรณีวิทยาทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยชนิดของตะกอน หินตะกอน หินแปร  
และหินอัคนีชนิดต่าง ๆ ที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ส าหรับการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย สามารถจ าแนกพ้ืนที่ตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น 6   ลักษณะ มีรายละเอียดในแต่ละพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

- พื้นที่เกษตรกรรม (A) ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ กระจายตัวอยู่ในบริเวณ
ที่เป็นที่ราบ ที่ราบลุ่มน้ า หรือที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 1,581 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่
ทั้งหมดประมาณ 3,935.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 34.02 ของพ้ืนที่จังหวัด 

- พื้นที่ป่าไม้ (F) ได้แก่ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ป่า กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยมักจะเป็นพ้ืนที่เขาสูง 
มีจ านวน 940 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 4 , 369.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 

37.77 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่มากที่สุด 
- พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน (IA) ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มน้ า ทั้งสองฝั่งของล าน้ า             อยู่

ในเขตชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ในทุกอ าเภอ มีจ านวน 716 พ้ืนที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2 , 501.49  ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 21.62 ของพ้ืนที่จังหวัด 

- พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ (M) ได้แก่ บริเวณที่ลุ่มมีหญ้าและพุ่มไม้เตี้ยๆ ครอบคลุมบริเวณเกือบทุกอ าเภอ 
ยกเว้นอ าเภอเวียงแก่น มีจ านวน 227 พ้ืนที่ทั้งหมด 214.05 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 1.85  
ของพ้ืนที่จังหวัด 

- พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) ได้แก่ บริเวณที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น  
และมีการปลูกสร้างที่พัก 

- พื้นที่แหล่งน้ า (W) ได้แก่ บริเวณที่ เป็นแหล่งน้ าต่าง  ๆ มีจ านวน 183 พ้ืนที่ทั้งหมด  
0.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 81.55 ของพ้ืนที่จังหวัด  
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ทรัพยากรดินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
1)  ดินบริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ าและที่เนิน เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน้ าพัดพา 

มีอายุไม่นานนัก เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว พบทั่วไปบริเวณริมฝั่งน้ า 
2) ดินบริเวณท่ีราบลุ่มและที่ราบต่ า เกิดจากาการทับถมของตะกอนน้ าพัดพาพบบริเวณที่ราบลุ่ม

และท่ีราบต่ า เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว 
3)  ดินบริเวณที่ราบ และเนินเขา เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ าน้ าพัดพา หรือหินที่สลายผุพัง

ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างร่วนระบายน้ าได้ดี ดินชนิดนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้ที่ราบเชิงเขา 
4)  ดินบริเวณที่ลาดเขาและที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน เนื้อดินมีทั้งดินละเอียด  

ปานกลางและดินร่วน การระบายน้ าปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า หรือปานกลาง 
5) การถือครองที่ดินทางการเกษตร 2,301,138 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 1,630,697 ไร่ 

พืชไร่ 523,144 ไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 144,297 ไร่ 
(2) สถานการณ์น้ า 

การวิเคราะห์การประมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2557 - 2559 พบว่า ในภาพรวม 
มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากในปี 2558 เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพ้ืนที่  และกลับเพ่ิมขึ้น 
ในปี 2559 เนื่องจากมีการส่งเสริมการจัดการน้ า การกักเก็บน้ าในอ่าง และพัฒนาแหล่งน้ าแบบบูรณาการ                 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ตารางท่ี 49   ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2555 - 2559 

         (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 

ที่มา : ส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย, 2559. 

อ าเภอ 
ประเภทแหล่งน้ า (อ่างเก็บน้ า) 

2555 2556 2557 2558 2559 
เมืองเชียงราย 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 

เวียงชัย 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 
เชียงของ 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 

เทิง 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 
พาน 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 

ป่าแดด 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
แม่จัน 1.6 1.6 1.6 1.60 1.60 

เชียงแสน 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 
แม่สาย 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 
แม่สรวย 58.89 58.89 58.89 58.89 58.89 

เวียงป่าเป้า 7.1 7.1 7.1 7.10 7.10 
พญาเม็งราย 6.1 6.1 6.1 6.10 6.65 
เวียงแก่น 1.5 1.5 1.5 1.50 1.50 
ขุนตาล 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

แม่ฟ้าหลวง 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
แม่ลาว 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 

เวียงเชียงรุ้ง 2.83 2.83 2.83 3.15 3.15 
ดอยหลวง 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

รวม 134.52 134.52 134.52 134.87 135.42 
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แผนภูมิที่ 9 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2557 - 2559  
       (ล้านลูกบาศก์เมตร) 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : ส านักงานชลประทานจังหวัดเชียงราย, 2559. 

 

การวิเคราะห์ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เก็บเฉลี่ยทั้งปี จ าแนกตามรายอ าเภอ พ.ศ. 2557 - 2559 
พบว่ามีแนวโน้มคงที่ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2559 มีปริมาณน้ าเฉลี่ยที่ 135.42 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจาก  
มีการรักษาสมดุล มีการควบคุม และกักเก็บปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าได้ดี 

(3) สถานการณ์ป่าไม้   
 ตารางท่ี 50 เนื้อท่ีป่าไม้ของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2556 - 2558 

ปี พ.ศ. เนื้อที่จังหวัดเชียงราย (ไร่) เนื้อที่ป่า (ไร่) ร้อยละของพ้ืนจังหวัด 
2556 7,189,310.58 2,963,866.59 41.23 
2557 7,235,954.86 3,000,725.57 41.47 
2558 7,235,954.86 2,987,963.46 41.29 

ที่มา : กรมป่าไม้, 2559. 

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

ในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ในตัวชี้วัดความส าเร็จของการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้  ก าหนดเป้าหมายโดยเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้   
(จากการส ารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) มากกว่า 3,000,725.57 ไร่ ผลการด าเนินการในปี 2559  
ข้อมูลจากส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พบว่ามีจ านวนพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 1,137,150.55 ไร่ 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้ - เข้าครอบครองในปี 2559 ก าหนดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 2,034.54 ไร่ 
ผลการด าเนินการจ านวน 11,287.69 ไร่ ท าให้จ านวนพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมข้ึนด้วย 

(4) สถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหลายๆ จังหวัดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจชุมชน 

โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง จากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย             
พบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 - 2559) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง            
ในทุกภาคการผลิต ดังนั้น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท าการส ารวจฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษในจังหวัด
เชียงราย โดยท าการส ารวจจากรายชื่อแหล่งก าเนิดมลพิษที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพพ้ืนที่ 
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ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่เกบ็เฉลีย่ทั้งปี (ล้านลูกบากศ์เมตร)
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จังหวัดเชียงราย ส าหรับข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม สถานีบริการเชื้อเพลิงตามมาตรา 1 และมาตรา 2  
โรงฆ่าสัตว์ รายชื่อฟาร์มต่าง ๆ ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนแหล่งก าเนิด
มลพิษประเภทตลาดสด สถานที่ก าจัดขยะ และสถานที่บริการห้องพัก ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ทและหอพัก  
จากการส ารวจภาคสนาม ดังแสดงในตาราง 

 ตารางท่ี 51 รายชื่อแหล่งก าเนิดมลพิษ และที่มาของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

แหล่งก าเนิดมลพิษ แหล่งข้อมูล 

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

ข้อมูลจากส ารวจภาคสนาม 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2559. 

 ตารางท่ี 52 แสดงประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

โรงงานอุตสาหกรรม 918 35.9 

สถานีบริการน้ ามัน ม.12 20 0.8 

สถานีบริการน้ ามัน ม.11 506 19.8 

โรงฆ่าสัตว์ 15 0.6 

ฟาร์มไก่ไข่ 152 5.9 

ฟาร์มไก่เนื้อ 87 3.4 

ฟาร์มโคนม 133 5.2 

ตลาดสด 105 4.1 

สถานที่ก าจัดขยะ 22 0.9 

สถานบริการห้องพัก 597 23.4 

รวมทั้งสิ้น 2,555 100 

ที่มา : มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2559. 



 
68 

การวิเคราะห์ประเภทแหล่งก าเนิดมลพิษ พบว่า ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 918 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมา คือ สถานบริการห้องพัก จ านวน  
597 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.4  สถานีบริการน้ ามัน ม.11 จ านวน 506 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.8  
และฟาร์มไก่ไข ่จ านวน 152 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 
 (4.1) สถานการณ์ขยะมูลฝอย จากการส ารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงราย   
โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 435,147.96 ตันต่อปี 
หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 1,192 ตัน ปรากฏว่ามีขยะที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์เพียง 94,690.24 ตันต่อปี 
หรือประมาณวันละ 259.43 ตัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 217,596.47 ตันต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณวันละ 596.15 
ตัน ได้รับการให้บริการเก็บขนและก าจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 62 แห่ง โดยน าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก
วิชาการ (Sanitary Landfill) ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีระบบป้องกันมลพิษลงสู่สิ่ งแวดล้อม 
105,114.76 ตันต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 287.99 ตัน น าไปเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยที่ไม่มีระบบ
บ าบัดมลพิษ 50,107.82 ตันต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 137.28 ตัน และน าไปเทกองกลางแจ้ง  
(Open dump) ในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่มีระบบบ าบัดมลพิษ ซึ่งกระจายครอบคลุมทั้ง 18 อ าเภอ  
โดยในปัจจุบันคิดเป็นปริมาณขยะที่สะสม 13,994.7 ตัน ทั้งนี้ จากการส ารวจ ยังพบว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 81 แห่ง ยังไม่มีการให้บริการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 
186,019.88 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณวันละ 509.64 ตัน 

ภาพที่ 9  สถานการณ์ขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ , 2559 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย จะเห็นว่ามีขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ได้อีก ซึ่งได้แก่ วัสดุจ าพวกแก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ อยู่ประมาณร้อยละ 36.24 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยทั้งหมด แต่ถูกทิ้งรวมอยู่กับขยะสดประเภทเศษอาหารใบไม้กิ่งไม้ จนท าให้ยากแก่การแยกประเภท  
ท าความสะอาด และหากขยะมูลฝอยเหล่านี้มีการทิ้งเป็นของเสียที่ต้องก าจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปแล้ว  
ขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์จะเกิดการเน่าเสียง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ 
มากมาย เช่น ปัญหาด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ แมลงวัน ปัญหาด้านพ้ืนที่ในการก าจัด ปัญหาการแพร่กระจาย 
ของเชื้อโรค รวมทั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ  
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 ทั้งในปี 2561 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งสิ้น 82 แห่ง แต่มีสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่มีความถูกต้องของการก าจัดจ านวน 23 แห่ง ดังต่อไปนี้  

 ตารางท่ี 53 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีความถูกต้องของการก าจัด จังหวัดเชียงราย 

ล าดับ อปท. ชื่อสถานที่ ระบบท่ีใช้ ปริมาณขยะเข้า
สถานที่ก าจัด  

(ตัน/วัน) 
1 ทต.แม่สาย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแม่

สาย 
Sanitary Landfill 61 

2 ทต.เวียงชัย บ่อขยะเทศบาลต าบลเวียงชัย Controlled Dump 8 

3 ทต.เมืองพาน บ่อก าจัดขยะ เทศบาลต าบลเมืองพาน Controlled Dump 5 

4 ทต.แม่สรวย บ่อขยะเทศบาลต าบลแม่สรวย Controlled Dump 1 

5 อบต.แม่ข้าวต้ม บ่อขยะ อบต.แม่ข้าวตม้ Incinerator 12 

6 ทต.แม่จัน บ่อฝังกลบขยะเทศบาลต าบลแม่จนั Controlled Dump 2 

7 ทต.แม่จัน หลุมฝังกลบขยะเทศบาลต าบลแมจ่ัน Controlled Dump 3 

8 ทต.แม่ค า ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลแม่ค า Incinerator 2 

9 ทต.บ้านปล้อง บ่อก าจัดขยะเทศบาลต าบลบ้านปล้อง Controlled Dump 5 

10 ทน.เชียงราย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
เชียงราย 

Sanitary Landfill 95 

11 ทต.ห้วยไคร ้ โครงการจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลต าบล
ห้วยไคร ้

Sanitary Landfill 3 

12 ทต.จันจว้า บ่อขยะเทศบาลต าบลจันจว้า Controlled Dump 7 

13 ทต.ม่วงยาย บ่อขยะเทศบาลต าบลม่วงยาย Incinerator 1 

14 ทต.ป่าซาง บ่อขยะทต.ป่าซาง (ศูนย์การเรียนรุ้การ
จัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนต าบลป่าซาง) 

Incinerator 9 

15 อบต.ป่าตึง บ่อขยะอบต.ป่าตึง Incinerator 5 

16 ทต.เวียงเชียง
แสน 

บ่อขยะเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน Controlled Dump 9 

17 ทต.สันมะเค็ด บ่อขยะเทศบาลต าบลสันมะเคด็ Controlled Dump 4 

18 อบต.ทรายขาว บ่อขยะอบต.ทรายขาว Controlled Dump 1 

19 ทต.ป่าแดด บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าแดด Controlled Dump 2 

20 อบต.เกาะช้าง บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง Controlled Dump 2 

21 อบต.บ้านด้าย บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย Controlled Dump 4 

22 อบต.ศรีเมืองชุม บ่อขยะองค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมือง
ชุม 

Controlled Dump 4 

23 ทต.หล่ายงาว บ่อขยะเทศบาลต าบลหล่ายงาว Controlled Dump 3 

 
 



 
70 

(4.2) มลพิษจากของเสียอันตราย 
 จากการศึกษาความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาความรู้ระบบเกษตรธรรมชาติของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย จ านวน 806 ราย  
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่าเป้า เทิง เวียงแก่น เชียงแสน แม่จัน  
และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ พบว่า สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างใช้ ได้แก่ 
สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดโรคพืช สารก าจัดหนู และสารก าจัดหอย  

 ตารางท่ี 54 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ร้อยละโดยน้ าหนัก 
มูลฝอยเปียก 49.55  

กระดาษ 6.64  
พลาสติก 16.78  
เศษผ้า 3.39  
แก้ว 9.57  
โลหะ 3.25  
ไม้ 6.74  

หนัง / ยาง 2.3  
อ่ืน ๆ 1.78  

รวมทั้งหมด 100 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, 2559. 

 การด าเนินการจัดการของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อยังมีน้อย พบว่าของเสียอันตราย  
ยังคงถูกน าไปก าจัดร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้และ  
ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการของเสียอันตรายเหล่านี้ รวมทั้งขาดสถานที่ก าจัดของเสียอันตราย 
ในส่วนของการน าของเสียอันตรายจากชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีราคาสูง และขาดการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ท าให้การด าเนินการด้านนี้มีน้อย ส่วนการก าจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ           
โดยสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะใช้ระบบเตาขยะมูลฝอยติดเชื้อ และยังพบปริมาณขยะ
อันตรายจากพืชกลุ่มข้าว พืชไร่ ยางพารา ผลไม้ พืชเมืองหนาว ผักและพืชสมุนไพร เนื่องจากเกษตรกร  
กลุ่มตัวอย่างได้เพาะปลูกควบคู่กับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลง
เป็นหลักและใช้ในทุกอ าเภอ โดยผลการศึกษาพบว่า 

1) ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากในกาแฟ   
ขณะที่ข้าวโพดและข้าวไร่จะมีปริมาณการใช้สารก าจัดวัชพืชมากที่สุด ประมาณ 324 และ 240 ลิตรต่อปี 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่จะใช้สารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย สารกลุ่มเมโทมิล 
เกษตรกรจะนิยมใช้กันมากท่ีสุดในการก าจัดแมลงประมาณ 261 กิโลกรัมต่อปี 
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2) อ าเภอแม่สรวย เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มโพเซตไอโซโพรพิล 
แอมโมเนีย (ไกลโพเซต ราวด์อ้ัพ) มากที่สุด ประมาณ 1,341 ลิตรต่อปี และอีกประมาณ 748 ลิตรต่อปี         
จะเป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ (กรัมม๊อกโซน) ส าหรับสารเคมีก าจัดแมลง เกษตรกรจะใช้เพียง 4 กลุ่ม
เท่านั้น ได้แก่ เมโทมิล คาร์โบฟูราน อะบาเม็กติน และเชื้อไวรัส NPV และมักจะใช้สารก าจัดแมลงในกาแฟ 
ข้าว ขิง และผัก 

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

4) อ าเภอเทิง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์และไกลโพเซตไอโซ โพรพิล
แอมโมเนีย จะใช้มากในการปลูกข้าวโพด (242 ลิตร/ปี) และข้าวนาปี (20 ลิตร/ปี) สารอะบาเม็กติ 
และไซเปอร์เมทริน เกษตรกรจะใช้กันมากที่สุดทั้งสิ้นประมาณ 186 และ 163 ลิตร/ปี ในแปลงปลูกกะหล่ าปลี 
ผักกาดขาว และผักกาดเขียวปลี 

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

6) อ าเภอเชียงแสน สารกลุ่มไกลโพเซตไอโพรพิลแอมโมเนีย จะใช้มากที่สุด ประมาณ  
1,528 ลิตร/ปี ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,020 ลิตร/ปี เป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคอลไรด์ที่นิยมใช้กันมาก  
ในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ ตามล าดับ และสารกลุ่มเมโทมิล มีปริมาณการใช้สูงที่สุดประมาณ 331 กก./ปี 
รองลงมาจะเป็นสารกลุ่มอะบาเม็กตินที่มีการใช้ประมาณ 299 ลิตร/ปี นอกจากนี้ เกษตรกรที่ใช้สาร  
กลุ่มเมทัลดีไฮด ์ในการป้องกันการระบาดของหอยเชอรรี่ในนาข้าว 

7) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างอ าเภอแม่จัน จะนิยมใช้สารกลุ่มไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนีย
มากที่สุด ประมาณ 192 ลิตร/ปี รองลงมาจะเป็นสารกลุ่มพาราควอตไดคลอไรด์ ประมาณ 72 ลิตร/ปี  

8) อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลงเท่านั้น 
ส่วนใหญ่สารก าจัดวัชพืชจะเป็นสารกลุ่มไกลโพเซตไอโซโพรพิลแอมโมเนียที่มีปริมาณการใช้ประมาณ  
855 ลิตร/ปี การปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรนิยมใช้สารก าจัดวัชพืชมากที่สุด รองลงมาเป็นยางพารา
มากที่สุด ประมาณ 92 กก./ปี ผลการศึกษายังสะท้องให้เห็นว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการใช้และผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรในระดับปานกลางถึงสูง นอกจากนี้  
ส่วนใหญ่จะมีระดับการปฏิบัติตนก่อนและหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 90  
ในทุกอ าเภอ) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงระดับการปฏิบัติตนในขณะใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า 
เกษตรกรร้อยละประมาณ 12 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง ที่เหลือร้อยละประมาณ 88 
จะปฏิบัติตนอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 

  (4.3) สถานการณ์มลพิษทางอากาศ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ส านักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 โดยพบว่าจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวัน 
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อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 98.66 โดยมีค่าเป้าหมายคือร้อยละ 75.55 ซึ่งจังหวัดเชียงราย 
บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
ในพ้ืนที่ เนื่องจากพบว่าพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี 2550      
ตรวจพบแนวโน้มการเพ่ิมสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) และพบการเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2550 จากภาพถ่ายดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จ านวนมากในพ้ืนที่ประเทศไทย 
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา และในช่วงเวลาดังกล่าว มวลอากาศเย็นเริ่มปกคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  
ของประเทศไทย สภาพอากาศแห้งและนิ่งฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถ
แพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พ้ืน ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัวและมีหมอกควันปกคลุมในหลายจังหวัด
บริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจังหวัดเชียงรายด้วย ดังนั้นจังหวัดจึงได้เตรียมการ และด าเนินการ 
ในการบริหารจัดการไฟป่าอันส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ 

 ตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของจังหวัด ร้อยละของจ านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
เฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 81.26 ผลการด าเนินการ  
ร้อยละ 99.39 จ านวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด ก าหนดเป้าหมายลดลงน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 1,567.00 จุด ผลการด าเนินการพบว่า 262 จุด และพบว่าตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ -  
17 เมษายน 2560 ดาวเทียมตรวจพบจุด Hotspot จ านวน 19 จุด ลดลงจากปี 2559 จ านวน 98%  
(ข้อมูลจาก GISTDA (PM10) และค่าคุณภาพอากาศ (PM10) ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ อ าเภอแม่สาย 
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เกินค่ามาตรฐานจ านวน 4 วัน คือ 21,23 - 25 มีนาคม 2560 (ข้อมูลจาก 
กรมควบคุมมลพิษ) ซึ่งจังหวัดสามารถบรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 (5) ด้านสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยภายในจั งหวัดเชียงราย 

ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พบว่า 
(5.1) อุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนที่ราบสูง

เป็นหย่อมๆ และมีพ้ืนที่ตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด ปัจจุบันการขยายตัวของชุมชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีลักษณะก้าวกระโดด ท าให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทาง
คมนาคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดปรากฏการณ์ ดังนี้ 

- แม่น้ า ล าน้ า ถูกรุกล้ า เพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมส าหรับ
สัญจรไปมา 

- พ้ืนที่ที่เคยเป็นทางระบายน้ าธรรมชาติและพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าธรรมชาติถูกถม 
เพ่ือสร้างอาคารบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมส าหรับสัญจรไปมา  

- พ้ืนที่บนภูเขาถูกแผ้วถางและปรับไถหน้าดิน เพ่ือสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และท าเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมของประชาชน 

- เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม น้ าท่วมขัง   
น้ าล้นตลิ่ง ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย ในบางเหตุการณ์ท าให้ประชาชนต้องเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
บ้านเรือน สัตว์เลี้ยง พ้ืนที่เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร  สิ่งสาธารณประโยชน์ของประชาชน  
และสิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง 

-  การประเมินความเสียงจากสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ในทุก ๆปีจังหวัดเชียงรายจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่าน  
และในบางปีจะได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน เป็นต้น ท าให้เกิด  
ฝนตกหนักติดต่อกัน เป็นเหตุท าให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จากสถิติข้อมูล
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ย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีขนาดหรือขอบเขตภัยในระดับ  
1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

(5.2) วาตภัย (พายุโซนร้อน) เหตุการณ์การเกิดวาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักษณะ
กระแสลมพัดรุนแรงมากและมีฝนฟ้าคะนองตามมาด้วย มักจะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ ประมาณ 1  - 2 ชั่วโมง  
พายุก็จะสงบ ก่อนที่จะเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) สภาพอากาศจะอบอ้าวติดต่อกันหลายวัน ลักษณะการเกิด
วาตภัยดังกล่าวจะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 

- จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยประชากรหลายเผ่าชาติพันธ์กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่จังหวัด            
การสร้างบ้านเรือนของประชาชนจะมีการสร้างที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ทั้งหลังบางบ้านครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต  
บางบ้านคอนกรีตทั้งหลัง และมีการมุงหลังคาบ้านด้วยสังกะสี กระเบื้อง ในบางพ้ืนที่ยังมุงด้วยใบหญ้าคา  
และใบตองตึง เมื่อเกิดวาตภัย (พายุฤดูร้อน) กระแสลมจะพัดหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสี กระเบื้อง ใยหญ้าคา 
และใบตองตึงเสียหายในหลายพ้ืนที่  กระแสลมยังพัดต้นพืช ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน 
ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างอีกด้วย 

- การประเมินความเสียงจากสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน) ในทุกปีจังหวัดเชียงราย 

จะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม ซึ่งช่วงนั้นจังหวัดเชียงราย  

เป็นช่วงฤดูร้อนเมื่อมีอากาศเย็นหรือมวลอากาศเย็นมากระทบจะท าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  
จึงเป็นสาเหตุของการเกิดพายุฤดูแล้งขึ้น จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าวาตภัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

มีขนาดหรือขอบเขตภัย อยู่ในระดับ 1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังรับมือได้ 
(5.3) วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ลักษณะการเกิดพายุลูกเห็บ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จะมีลักษณะ

กระแสลมพัดแรงมาก มีฝนฟ้าคะนอง และมีลูกเห็บจ านวนมากตกลงมาด้วย จะเกิดเหตุการณ์ประมาณ  
1 ชั่วโมง พายุลูกเห็บก็จะสงบลง ก่อนที่จะเกิดวาตภัย (พายุลูกเห็บ) สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว ก้อนเมฆ  

จะมีสีแดง ซึ่งลักษณะเหตุการณ์วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ตามที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพ้ืนที่  
จังหวัดเชียงรายทุกอ าเภอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 

- จังหวัดเชียงรายประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัด  
การสร้างบ้านเรือนของประชาชน จะมีการสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง หรือครึ่งไม้ครึ่งคอนกรีต และคอนกรีตทั้งหลัง
แตกต่างกันไปตามฐานะและมักจะมุงหลังคาด้วยสังกะสี กระเบื้อง หรือบางพ้ืนที่มุงด้วยใบคาและใบตองตึง 
เป็นรู แตกพังเสียหาย และในหลายพ้ืนที่ท าให้ต้นพืช ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย
เป็นวงกว้างอีกด้วย 

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์วาตภัย (พายุลูกเห็บ) ในทุก  ๆปีจังหวัดเชียงราย  
จะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม ซึ่งช่วงนั้นจังหวัดเชียงราย  
เป็นช่วงฤดูร้อน เมื่อมีอากาศเย็นหรือมวลอากาศเย็นมากระทบ จะท าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ จึงเป็นสาเหตุการเกิดพายุลูกเห็บขึ้น จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย มีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับที่ 1  - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ าเภอ 
จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

(5.4) ภัยแล้ง ลักษณะการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเนื่องจากปริมาณน้ า  

ในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ าแห้งขอด ไม่มีปริมาณน้ าอุปโภค - บริโภค หรือมีไม่เพียงพอส าหรับใช้ 
เพ่ือการเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะภัยแล้งตามที่กล่าวมาจะกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
- พฤษภาคม 

- ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ ยังอาศัยน้ าในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย อ่างเก็บน้ า เพ่ือใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ภาวะฝนแล้งและปริมาณน้ าในแม่น้ า ล าน้ า ล าห้วย  
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อ่างเก็บน้ าแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค  
และใช้เพ่ือการเกษตร 

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง ในทุกปีจังหวัดเชียงรายจะได้รับผลกระทบ  
จากสภาพอากาศแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง และภาวะฝนแล้ง สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าภัยแล้งมีขนาด 
หรือขอบเขตอยู่ในระดับ 1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

(5.5) ภัยจากอากาศหนาว ลักษณะภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ จากอุณหภูมิที่ต่ ากว่า  

15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน อากาศหนาวปกคลุมไปท่ัวทุกอ าเภอในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
- เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง มีพ้ืนราบสูงเป็นหย่อมๆ และตั้งอยู่เหนือสุด 

ของประเทศไทย มวลอากาศหนาวจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้ผลกระทบ  
จากอากาศหนาว ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส เกิน 3 วัน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง
จะได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส มากกว่า 3 วันขึ้นไป และท าให้
ประชาชนที่ฐานะยากจน เด็ก และคนชรา มีผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่ม ส าหรับกันหนาวจากภัยอากาศหนาวไม่เพียงพอ  

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 

ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส 

เกิน 3 วัน จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่าภัยจากอากาศหนาวมีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับ  
1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

 ตารางท่ี 55 ภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 - 2558 

ปี พ .ศ.  
ราษฎรเดือดร้อน การให้ความช่วยเหลือ 

ครัวเรือน คน ผ้าห่ม /ผ้านวม  เสื้อกันหนาว จ านวนเงิน )บาท(  
2556 - 319,328 35,861 1,575 7,719,810 
2557 - 280,494 16,304 12,000 5,429,920 
2558 - 278,830 104,313 25,000 27,491,990 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2561. 

 
 สรุปภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2556 - 2558 ในภาพรวมมีราษฎรเดือดร้อน 878,652 คน 
การให้ความช่วยเหลือโดยแจกผ้าห่ม/ผ้านวม 156,478 ผืน เสื้อกันหนาว 38,575 ตัว และให้งบประมาณ 
4 0, 641,720 บาท 
 การวิ เคราะห์ภัยจากอากาศหนาว  พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า มีแนวโน้มลดลง และมีผล 
ในการให้ความช่วยเหลือลดลงตามไปด้วย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
หรือที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน ท าให้ฤดูหนาวมีอากาศเพ่ิมสูงขึ้นและมีระยะเวลาที่สั้นลง ส่วนการให้ความช่วยเหลือ 
มีมากข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะมีหน่วยงานให้ความส าคัญในการจัดการกับปัญหา 

(5.6) ภัยจากแผ่นดินไหว ลักษณะภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีลักษณะ
เป็นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือแผ่นดิน ท าให้แผ่นดินแยกเป็นรอยยาวไปตามรอยเลื่ อนที่พาดผ่าน              
ซึ่งการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดทั้งปี 

- การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนในพ้ืนยังขาดองค์ความรู้ในการรับมือ 
เช่น การปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต้านแผ่นดินไหว 
หรือความล่อแหลม ความเปราะบาง จากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัด 
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- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่า  
มีรอยเลื่อนที่ทรงพลังพาดผ่าน 3 รอยเลื่อน ประกอบด้วย รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง และรอยเลื่อน
พะเยา จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวในพ้ืนที่เชียงราย เมื่อวันที่   
5 พฤษภาคม 2557 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 ริกเตอร์ มีขนาดขอบเขตภัยในระดับ 2 ซึ่งจั งหวัดสามารถ 
รับมือได้ และต้องเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 ตารางท่ี 56 ภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 – 2558 

ปี พ .ศ.  

จ านวน
ครั้ง 

ที่เกิดภัย 
)ครั้ง(  

พื้นที่
ประสบภัย 
(อ าเภอ) 

จ านวน
บ้านเรือน
เสียหาย 
(หลัง) 

เสียชีวิต 
)คน(  

บาดเจ็บ 
)คน(  

ศาสน
สถาน 

สถาน 
ศึกษา 

โรงงาน 
อุตสาหกรม 

สิ่งสาธารณ 
ประโยชน์ 

สถานที่
ราชการ 

มูลค่าความ
เสียหาย 

(ล้านบาท) 

2556 - - - - - - - - - - - 
2557 1 7 16,988 1 23 160 126 15 12 57 610,895, 990.75  

2558 - - - - - - - - - - - 
รวม 1 7 16,988 1 23 160 126 15 12 57 610,895,990.75  

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2559. 

 สรุปภัยจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2556 - 2558 ในภาพรวมเกิดในปี 2557 มีพ้ืนที่ประสบภัย 7 แห่ง 
จ านวนบ้านเรือนเสียหาย 16,998 หลัง มีผู้บาดเจ็บ 23 คน ศาสนสถานเสียหาย 160 แห่ง สถานศึกษาเสียหาย 
126 แห่ง สถานที่ราชการเสียหาย 57 แห่ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 610,895,990.75  บาท ตามล าดับ 
เนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน 

(5.7) การระบาดของศัตรูพืช การเกิดการระบาดของศัตรูพืช ในพ้ืนที่จะมีลักษณะเกิดจาก
ศัตรูพืชระบาดจนท าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งลักษณะเหตุการณ์การระบาด
ของศัตรูพืชตามท่ีกล่าวมา จะเกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ของจังหวัดตลอดทั้งปี 

- พ้ืนที่เกษตรกรรมบางแปลงขาดการดูแล เมื่อสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการระบาด
ของศัตรูพืชศัตรูพืชจะระบาด และขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรในแปลง
เกษตรกรรมเสียหาย 

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยการระบาดของศัตรูพืช ในทุก  ๆปี เกษตรกรในพ้ืนที่ 
จะมีการเพาะข้าว พืชไร่ พืชสวน และพืชสวนผัก ปัจจุบันเกษตรมีองค์ความรู้เรื่องการบ ารุงดูแลแปลง
การเกษตรอย่างทั่วถึง เหตุการณ์การระบาดของศัตรูพืชจะเกิดขึ้นจากแปลงเกษตรกรรมที่ขาดการดูแล  
และสภาพภูมิอากาศที่มีความเหมาะสมต่อการระบาดของศัตรูพืช จากสถิติข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นได้ว่า
การระบาดของศัตรูพืช มีขนาดหรือขอบเขตภัยอยู่ในระดับ 1 - 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่  
อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

 ตารางท่ี 57 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558 

ปี พ .ศ.  
จ านวนครั้ง 

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 

(อ าเภอ) 
พื้นที่การเกษตร
เสียหาย (ไร่) 

มูลค่าความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

2556 1 1 732.25  814,994.25  
2557 3 2 1,319.75  1,505,150.50  
2558 4 4 12,791.00 14,236,383.00 
รวม 8 13 14,843.00 16,556,527 .75  

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, 2559. 
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 สรุป ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 - 2558 ในภาพรวมเกิดภัย 8 ครั้ง มีพ้ืนที่ประสบภัย 
13 แห่ง พ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 14,843 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 16,556,527.75 ล้านบาท 

แผนภูมิที่ 10 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 – 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,  2559. 

การวิเคราะห์ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  
โดยในปี 2558 มีพ้ืนที่การเกษตรเสียหาย 12,791.00 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 14,236,383.00 ล้านบาท 
ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับพื้นท่ีที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของศัตรูพืช 

(5.8) ไฟป่าและหมอกควัน การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  จะมีลักษณะเกิด 
โดยจะมีผู้ลักลอบเผาป่า หรือลักลอบเผาวัชพืชในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรรมลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่และไฟป่าได้
ขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อย ๆ จนท าให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมไปทั่วบริเวณพ้ืนที่จังหวัด และมีค่าฝุ่นละออง  
ในอากาศเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  
ซึ่งลักษณะการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ตามที่กล่าวจะเกิดขึ้นกระจายทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดเชี ยงรายทุกอ าเภอ          
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน  

- จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน 3,227,887 ไร่ หรือ 5,164.62 ตารางกิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งและสภาพอากาศมีความแห้งแล้ง จะท าให้ใบไม้ 
ต้นไม้ในเขตพ้ืนที่ป่าง่ายต่อการเกิดไฟป่า และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เกษตรกรต้องเตรียมพ้ืนที่
เกษตรกรรม เพ่ือท าการเพาะปลูกตามฤดูกาล ซึ่งมีการแผ้วถางวัชพืชจ าพวก เห็ด ผักหวาน งอกขึ้นมา  
ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยใกล้บริเวณพ้ืนที่ป่ามีรายได้ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จะท าการลักลอบเผาป่าจนท าให้เกิด 
ไฟลุกลามเผาไหม้เข้าไปในเขตพ้ืนที่ป่าและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่
จังหวัด และมีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐาน  

- การประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายในทุก ๆปี เมื่อเข้าสู่
ฤดูแล้งและสภาพภูมิอากาศมีแห้งแล้งจะเกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และมีค่า
ฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จากสถิติจะเห็นว่าไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นมีขนาดหรือขอบเขตภัย              
อยู่ในระดับ 1 - 2 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ยังสามารถรับมือได้ 

ส าหรับพ้ืนเสี่ยงไฟป่ารุนแรงในปี 2561 ได้แก่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอ 
แม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป่า อ าเภอเทิง และอ าเภอเวียงแก่น  
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ภาพที่ 10 พ้ืนที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรง ประจ าปี 2561 

 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.), 2561 

 ตารางท่ี 58 จุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างปี 2559-2561 

จังหวัด จ านวนจุดความร้อนสะสม (จุด) 
2559 2560 2561 

ตาก 1,649 1,098 1,377 
แม่ฮ่องสอน 1,401 1,188 915 
เชียงใหม่ 2,083 904 650 

น่าน 1,177 597 546 
ล าปาง 857 663 429 
ล าพูน 258 333 258 
แพร่ 802 310 235 

เชียงราย 1,487 210 226 
พะเยา 419 115 86 

รวมทั้งหมด          10,133           5,418           4,722  

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.), 2561 

จากสถิติจุดความร้อนสะสมของ 9 จังหวัด พบว่า จังหวัดเชียงรายมีการบริหารจัดการไฟป่าและ 
หมอกควันที่ดี โดยมีแนวโน้มของจุดความร้อนสะสม ลดลงอย่างมากแต่เดิมในปี 2559 อยู่ที่ 1,487 จุด 
เหลือเพียง 210 จุดในปี 2560 แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2561  
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 สรุปผลและข้อเสนอจากการประชุมถอดบทเรียนในปี 2561 
 1) สาเหตุที่ท าให้เกิดไฟป่า เกิดจากสาเหตุ  
  1.1) เกษตรกรบางรายยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกษตร โดยเน้นความสะดวก  
(เผาวัชพืชและเผาตอซัง) ในการเตรียมแปลงเกษตรกรรม และประชาชนบางราย ยังมีความเชื่อว่าการเผา 
พ้ืนที่ป่าจะท าให้เกิดพืชที่ท าให้มีรายได้ให้ประชาชน เช่น เห็ดเผาะหรือเห็นถอบ ผักหวาน ฯลฯ เป็นต้น  
แล้วลุกลามเข้าพ้ืนที่ป่า 
        1.2) ประชาชนที่มีภูมิล าเนานอกเขตจังหวัด เช่น อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีพ้ืนที่การเกษตรอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เข้ามาเผาเตรียมพ้ืนที่การเกษตร และเกิดลุกลาม 
เข้าพ้ืนที่ป่า เนื่องจากห้วงการงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดของจังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย  
มีห้วงระยะเวลาที่แตกต่างนั้น ท าให้ประชาชนเกิดความคลาดเคลื่อนและสับสนในห้วงระยะการงดเผาทุกชนิด
โดยเด็ดขาด  

2) ปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  
2.1) จุดที่ เกิดไฟป่าอยู่ ในพ้ืนที่สู งห่างไกล รถยนต์เข้าไม่ถึง การเดินทางเข้าดับไฟ 

เป็นไปด้วยความยากล าบาก ต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรและเสี่ยงต่อการถูกไฟป่าปิดล้อมและส าลักควัน  
2.2) หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และท าให้ค่ า PM10 เกินค่ามาตรฐาน 

ส่วนใหญ่จะเกิดจากควันไฟป่าจากจังหวัดข้างเคียงและประเทศเพ่ือนบ้านพัดเข้ามา 
2.3) อุปกรณ์ดับไฟป่า ยังไม่เพียงพอ กับชุดลาดตระเวนดับไฟป่า  
2.4) ดาวเทียมจับจุดความร้อนคลาดเคลื่อน เช่น จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สหภาพ 

เมียนมาร์ แต่ดาวเทียมแจ้งว่าเกิดในพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และจุดความร้อนที่ดาวเทียม
ตรวจจับได้เป็นความร้อนของหลังคาที่มุงด้วยสังกะสี แต่ดาวเทียมแจ้งว่าเกิดจากการเผาไหม้ และการแก้ไข
ปรับลดจุดความร้อน มีข้ันตอนและกระบวนการมากท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสียขวัญก าลังใจ  
  2.5) งบประมาณเบิกจ่ายล่าช้า 
 3) มาตรการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  3.1) การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  ทั้ง พ้ืนที่ป่าไม้ (ป่ าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)  
พ้ืนที่การเกษตร และพ้ืนที่ริมทาง โดยให้นายอ าเภอเป็นผู้บัญชาการฯ ตามระบบ Single Command  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ การรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า  การประสานงาน การสั่งการ การวางแผน การก าหนด
มาตรการ การควบคุมแก้ไขปัญหา และการระดมสรรพก าลังจากหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ  
ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการในการปฏิบัติตามมาตรการ  
ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ 
  3.2) ผู้ว่าราชการจังหวัดพบผู้น าอ าเภอเสี่ยงไฟป่ารุนแรง 6 อ าเภอ ประกอบด้วย  
อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเทิง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอเมืองเชียงราย 
เพ่ือมอบนโยบาย ท าความเข้าใจแก่ผู้น าอ าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางมาตรการลดการเผา การป้องกันไฟป่า การเข้าลาดตระเวน ในพ้ืนที่ 
เขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าท่ีถูกบุกรุก 
  3.3) การให้ความส าคัญให้ชุมชน/หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน ตามแนวทางประชารัฐ 
 3.4) การจัดท าแนวกันไฟ โดยกลไกประชารัฐ 
 3.5) การจัดท าแผนก าจัดวัสดุเชื้อเพลิง ก่อนประกาศงดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2561 
 3.6) การใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาด 
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  3.7) การท าข้อตกลงระหว่างผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเกิด 
ไฟไหม้ขึ้นในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ริมทางและเสียหายเป็นวงกว้างจนส่งผลท าให้ดาวเทียม 
จับจุดความร้อน (Hotspot) โดยให้นายอ าเภอน าผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบ และท าข้อตกลง  
กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
  3.8) การตั้งรางวัลผู้แจ้งเบาะแสการลักลอบเผาช่วงประกาศงดการเผาทุกชนิดระหว่างวันที่  
12 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2561 
  3.9) การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน 
  3.10) การจัดตั้งชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังควบคุมไฟป่า ร่วม 4 ฝ่าย (ทหาร ป่าไม้ อุทยาน
ปกครอง) ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอเสี่ยงไฟป่า รุนแรง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟป่า หมู่บ้าน  
ต าบล (เดินเท้าและใช้รถจักรยานยนต์) 
  3.11) การออกตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจชุดปฏิบัติการลาดตระเวนควบคุมไฟป่า ในเขตพ้ืนที่  
6 อ าเภอ เสี่ยงไฟป่ารุนแรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
  3.12) การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน ชุมชน 
  3.13) ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม  
และภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  3.14) การแต่งตั้งทีมงานต าบล (ก านัน ผู้บริหารท้องถิ่น) ช่วยเหลือทีมงานหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
ลงประชาคมช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  3.15) การท าข้อตกลงระหว่างนายอ าเภอกับนายอ าเภอที่มีเขตแดนติดต่อกันในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาไฟป่า  
  3.16) การจัดท าหอสังเกตการณ์การเกิดไฟป่า และมีการจัดเวรชุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
  3.17) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  
และหมอกควัน เช่น แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
  3.18) การจัดสมาชิก อสม. ออกเคาะประตูบ้านของประชาชนในต าบล หมู่บ้าน และชุมชน  
เพ่ือท าความเข้าใจถึงโทษของการเผา 
  3.19 บทบาทของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  
หมอกควัน 
  1) จัดชุด รส.ประจ าอ าเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ท าประชาคมหมู่บ้านและรณรงค์
ให้ราษฎรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการเผาป่า  
  2) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และในวาระโอกาสต่าง ๆ 
 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าข้ามอ าเภอ ไฟป่าข้ามจังหวัด 
 การท าข้อตกลงระหว่างนายอ าเภอกับนายอ าเภอที่มีเขตอ าเภอติดต่อกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และมีการมอบพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังไฟป่าร่วมกันควรท าข้อตกลงล่วงหน้าก่อนสถานการณ์ไฟป่า  
จะมาถึง 

 (5.9) แนวทางปฏิบัติร่วมกับกับองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณภัยในพื้นที่ 
จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ยึดกรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน  
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หลักสากล พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2540 และหลักสิทธิมนุษยชน โดยจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่ เพ่ือประสานงานองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนสิ่งของ 
ก าลังเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนสิ่งของ 
ก าลังเจ้าหน้าที่หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานวิธีปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศ โดยส านักงานจังหวัดเชียงราย  
เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย 
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน  
ด่านศุลกากรเชียงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๑. ข้อมูลด้านศาสนา 
 (1) ศาสนาพุทธ 
   ข้อมูลวัด 
            จ านวนวัด (รวม)  ๑,282  แห่ง  แบ่งเป็น  
            วัดหลวง  ๓  แห่ง  วัดราษฎร์  ๑,27๙  แห่ง 
 (๒) ศาสนาอิสลาม 
 ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เชียงราย 
 ที่ตั้ง  ๔๑๒ ถนนอิสรภาพ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
          ข้อมูลมัสยิด/สุเหร่า   จ านวน (รวม)  ๗ แห่ง   แยกเป็นรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ จ านวน/แห่ง 
๑ เมืองเชียงราย ๒ 
๒ แม่สาย ๒ 
๓ พาน ๑ 
๔ แม่ฟ้าหลวง ๑ 
๕ แม่สรวย ๑ 

               

 

 (๓) ศาสนาคริสต์  จ านวน (รวม)  ๑๘๖  แห่ง  แยกเป็นรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ 
นิกาย (ระบุจ านวนแห่ง) 

รวม (แห่ง) 
โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๑ เมืองเชียงราย ๑๖ ๓๒ - ๔๘ 
๒ เชียงของ ๓ ๒ - ๕ 
๓ เทิง ๑ ๒ - ๓ 
๔ พาน ๒ ๘ - ๑๐ 
๕ ป่าแดด ๑ ๑ - ๒ 
๖ แม่จัน ๒ ๑๔ - ๑๖ 
๗ ดอยหลวง - ๒ - ๒ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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๘ เชียงแสน ๖ ๒ - ๘ 
๙ แม่สาย ๓ ๗ - ๑๐ 

๑๐ แม่สรวย ๒๘ ๖ - ๓๔ 
๑๑ เวียงป่าเป้า ๓ ๖ - ๙ 
๑๒ พญาเม็งราย ๓ ๑ - ๔ 
๑๓ เวียงแก่น ๖ ๔ - ๑๐ 
๑๔ เวียงชัย - ๒ - ๒ 
๑๕ แม่ลาว ๑ ๓ - ๔ 
๑๖ เวียงเชียงรุ้ง - ๑ - ๑ 
๑๗ แม่ฟ้าหลวง ๕ ๑๓ - ๑๘ 

        (๔) อ่ืน ๆ เช่น (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาซิกส์ ฯลฯ) จ านวน  ๑  แห่ง  แยกรายเป็นอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ จ านวน/แห่ง 
๑ เมืองเชียงราย ๑ 

๒. ข้อมูลศาสนสถานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จ านวน 16 แห่ง  แยกเป็นรายอ าเภอ 12 แห่ง 
๓. ข้อมูลศนูย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน ๑๑๙ แห่ง       
๔.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ 
๕. ข้อมูลหมู่บ้านศีล ๕ จ านวน ๑,๘๙๔ แห่ง แยกเป็นรายอ าเภอ 
๖. จ านวนวัด 27 วัด สถานทีป่ฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนา จังหวัดเชียงราย 
๗. ข้อมูลชุมชนคุณธรรมบวร และชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย 

     ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 ชุมชน ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๘๓ ชุมชน 
  ชุมชนคุณธรรม จ านวน ๘๑ ชุมชน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๑๘ ชุมชน 

ข้อมูลและภารกิจด้านวัฒนธรรม 

๑ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ๑ 
๒ ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอ ๑ 
๓ ศูนย์วัฒนธรรมต าบล (ศูนย์สายใยชุมชน) ๔๖ 
๔ พิพิธภัณฑ์ชุมชน ๓๐ 
๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ๑ 
๖ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา   ๒๙ 
๗ ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา ๒๕ 
๘ สถาบันอุดมศึกษา ๘ 
๙ วัด ๑,282 

๑๐ โบสถ ์ ๑๘๖ 
๑๑ มัสยิด ๗ 
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ข้อมูลโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 

ที ่ ชื่อศูนย์ฯ ต าบล อ าเภอ 
๑ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลจันจว้า จันจว้าใต้ แม่จัน 
๒ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต าบลแม่ข้าวต้ม แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 
3 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน

วัดหัวฝาย 
สันกลาง พาน 

ข้อมลูโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จ านวน ๔๖ แหง่ แยกเป็นรายอ าเภอ ๑๘ แห่ง 

ที ่ ชื่อศูนย์ฯ ต าบล อ าเภอ 
๑ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ต าบลแม่ข้าวต้ม แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 
๒ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเจริญเมือง  เจริญเมือง  พาน 
๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลสันทราย  สันทราย  เมืองเชียงราย 
๔ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลสันติสุข  สันติสุข  พาน 
๕ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลแม่สลองนอก แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง 
๖ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบ้านดู่  บ้านดู่ เมืองเชียงราย 
๗ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลท่าสาย  ท่าสาย เมืองเชียงราย 
๘ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลดอยลาน  ดอยลาน เมืองเชียงราย 
๙ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลจอมหมอกแก้ว  จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 

๑๐ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลป่าแดด  ป่าแดด แม่สรวย 
๑๑ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเจดีย์หลวง  เจดีย์หลวง แม่สรวย 
๑๒ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียง  เวียง เวียงป่าเป้า 
๑๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเมืองพาน  เมืองพาน พาน 
๑๔ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลไม้ยา  ไม้ยา พญาเม็งราย 
๑๕ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียง  เวียง เชียงของ 
๑๖ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเกาะทอง  รอบเวียง เมืองเชียงราย 
๑๗ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย 
๑๘ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียง  เวียง เชียงแสน 
๑๙ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลศรีดอนมูล  ศรีดอนมูล เชียงแสน 
๒๐ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลป่าแดด  ป่าแดด ป่าแดด 
๒๑ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลป่าตึง ป่าตึง แม่จัน 
๒๒ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลจันจว้า  จันจว้า แม่จัน 
๒๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบัวสลี  บัวสล ี แม่ลาว 
๒๔ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลทุ่งก่อ  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 
๒๕ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลป่าตาล  ป่าตาล ขุนตาล 
๒๖ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเทศบาลเวียงป่าเป้า  เวียง  เวียงป่าเป้า  
๒๗ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียงเหนือ  เวียงเหนือ เวียงชัย 
๒๘ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเม็งราย  เม็งราย พญาเม็งราย 
๒๙ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลโชคชัย  โชคชัย ดอยหลวง 
๓๐ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลแม่สรวย  แม่สรวย  แม่สรวย  
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ที ่ ชื่อศูนย์ฯ ต าบล อ าเภอ 
๓๑ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลครึ่ง  ครึ่ง เชียงของ 
๓๒ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลห้วยสัก  ห้วยสัก เมืองเชียงราย 
๓๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลทรายขาว  ทรายขาว พาน 
๓๔ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลม่วงยาย  ม่วงยาย เวียงแก่น 
๓๕ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียงพางค า  เวียงพางคา แม่สาย 
๓๖ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลแม่ลอย  แม่ลอย เทิง 
๓๗ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลป่าซาง  ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 
๓๘ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลบ้านแซว  บ้านแซว เชียงแสน 
๓๙ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลธารทอง  ธารทอง พาน 
๔๐ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลแม่สลองใน  เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 
๔๑ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลแม่ฟ้าหลวง  แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 
๔๒ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลหนองแรด  หนองแรด เทิง 
๔๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเทศบาลบ้านเหล่า  ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 
๔๔ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลหัวงุ้ม  หัวงุ้ม พาน 
๔๕ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลดอนศิลา  ดอนศิลา เวียงชัย  
๔๖ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียงชัย  เวียงชัย เวียงชัย  

ปฏิทินขนบธรรมเนียม ประเพณีส าคัญของจังหวัด 

วัน/เดือน/ปี  โครงการ/กิจกรรม  สถานที่จัดกิจกรรม 
๑๘ มกราคม ๑. ประเพณีบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  
ศาลพระนเรศวร ต าบลแม่พริก อ าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

๒๖ มกราคม ๒. พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ต าบลเวียง 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

๒๖ มกราคม -
๔ กุมภาพันธ์  

๓. งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สนามบินเก่า อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

๑๔ กุมภาพันธ์ ๔. เทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า บริเวณบ้านร่มฟ้าไทย  ต าบลตับเต่า 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    

๑๔ กุมภาพันธ์ ๕. งานจาวดอยสัมพันธ์ มหัศจรรย์หุบเขา 
แห่งความรัก 

หุบเขาบ้านห้วยแม่ซ้าย ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒๓ - ๒๔
กุมภาพันธ์ 

๖. พิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

เดือนมีนาคม
(วันเพ็ญเดือน๔
หรือเดือน๖
เหนือ) 

๗. งานประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง ต าบลห้วยไคร้ 
อ าเภอเม่สาย จังหวัดเชียงราย 

๙ เมษายน ๘. ประเพณีสืบชะตาแม่น้ าจัน บ้านแม่ค า ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 
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วัน/เดือน/ปี  โครงการ/กิจกรรม  สถานที่จัดกิจกรรม 
๑๓ - ๑๘
เมษายน 

๙. ประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

๑๘ เมษายน ๑๐. ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย 

๑๘ เมษายน ๑๑. ประเพณีไหว้สาพญาเม็งราย คุ้มพญาเม็งราย (มังราย) บ้านสันป่าสัก 
หมู่ที่ ๓ ต าบลเม็งราย อ าเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย 

พฤษภาคม ๑๒ . งานวันสับปะรดนางแล ภูแล และลิ้นจี่ 
ของดีเมืองเชียงราย 

บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

มิถุนายน ๑๓. ประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุ 
จอมจ้อ  

วัดพระธาตุจอมจ้อ หมู่ที่ ๒๐ ต าบลเวียง 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

๑๘ กรกฎาคม ๑๔. พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง  
 

- ไร่แม่ฟ้าหลวง ต าบลรอบเวียงอ าเภอ
เมืองเชียงราย 
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 

สิงหาคม ๑๕. เทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอเวียงแก่น สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

๒๗ กันยายน ๑๖. วันถวัลย ์ดัชน ี พิพิธภัณฑ์บ้านด า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมืองเชียงราย 

ตุลาคม  
(วันออกพรรษา) 

๑๗. ประเพณีออกหว่า - ทานต้นเกี๊ยะหลวง วัดห้วยน้ าขุ่น อ าเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัด
เชียงราย 

ตุลาคม  
(วันออกพรรษา) 

๑๘. ประเพณีบูชาเรือไฟบก วัดห้วยลึกต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย 

๒๑ ตุลาคม ๑๙. งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง หน้าลานตุง โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

๒๓ ตุลาคม ๒๐. ชาตกาลพญามังรายมหาราช ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

พฤศจิกายน ๒๑. งานวัฒนธรรมชาวดอย "ดอกบัวตองบาน 
ที่บ้านหัวแม่ค า" 

บริเวณบ้านหัวแม่ค า หมู่ที่ ๔ ต าบลแม่
สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

พฤศจิกายน ๒๒. ประเพณีปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน วัดพระธาตุ
ผาเงา 

วัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ธันวาคม ๒๓. ประเพณีสี่เผ่าจาวดอยหลวง สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
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วัน/เดือน/ปี  โครงการ/กิจกรรม  สถานที่จัดกิจกรรม 
ธันวาคม ๒๔. เทศกาลองุ่นอ าเภอเวียงแก่น โครงการหลวงห้วยแล้ง ต าบลท่าข้าม 

อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
ปลายธันวาคม - 
ต้นมกราคม 

๒๕. เทศกาลชิมชาดอยวาวี เวทีกลางบ้านวาวี  หมู่ ๑ ต าบลวาวี  
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ปลายธันวาคม - 
ต้นมกราคม 

๒๖. เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า 
ดอยแม่สลอง 

บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสันติคีรี ต าบล
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

ปลายธันวาคม - 
ต้นมกราคม 

๒๗. เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย  

๓๐ ธันวาคม - 
๑ มกราคม 

๒๘. งาน "ชิมอาหารจีนยูนนาน ชมซากุระบาน
ดอยผาตั้ง" 

ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัด
เชียงราย 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่ ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ 

ที ่ รายการ ต าบล อ าเภอ 
๑ เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 
๒ ไม้แกะสลักบ้านถ้ าผาตอง ท่าสุด เมืองเชียงราย 
๓ ผ้าปักด้วยมือ (ลายชนเผ่า)  

คุณนิธี  สุวรรณรักษ์ 
แม่ไร่ แม่จัน 

๔ ผ้าทอชนเผ่าไทลื้อ  
(บ้านหาดบ้าย คุณสุขาวดี ติยะธะ) 

ริมโขง เชียงของ 

๕ ผ้าทอชนเผ่าไทลื้อ  
(คุณดอกแก้ว  ธีระโคตร) 

ศรีดอนชัย เชียงของ 

๖ ผ้าทอชนเผ่าไทลื้อ  
(คุณแว่นแก้ว  ภิรมย์พลัด) 

ศรีดอนชัย เชียงของ 

๗ ผ้าปักกองหลวง  
(นายสิริรวัฒน์ เธียรปัญญา) 

เวียง เมืองเชียงราย 

๘ เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง  
(นายสมลักษณ์  ปัญติบุญ) 

นางแล เมืองเชียงราย 

๙ ขันโตกหวาย (นายอินถา  จันทร์ชุม) แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 

ด้านอาหาร 

ที ่ รายการ ต าบล อ าเภอ 
๑ ชาจรรยา แม่ไร่ แม่จัน 
๒ สับปะรดนางแล ภูแล นางแล เมืองเชียงราย 
๓ แคบหมูแม่จันทร์สวย เวียงชัย เวียงชัย 
๔ กาละแมจิราพันธ์ บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 
๕ กาแฟดอยวาวี/ดอยช้าง วาว ี แม่สรวย 
๖ กาแฟดอยตุง ดอยตุง แม่ฟ้าหลวง 
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ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 

ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี 

ที ่ รายการ ต าบล อ าเภอ 
๑ กลองสะบัดชัย  (หนานหนุ่ม) 

(นายมานิต  เกษมทรัพย์) 
เวียงชัย เวียงชัย 

๒ ฟ้อนสาวไหมแม่ครูบัวเรียว 
(นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์) 

รอบเวียง เมืองเชียงราย 

๓ ซอ (คณะไกรวุฒิขันเงิน) ป่าหุ่ง พาน 

ด้านโบราณสถาน (ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักศิลปากร) แยกเป็นรายอ าเภอ             

ที ่
โบราณสถานที่ข้ึนทะเบียน 

อ าเภอ จ านวน/แห่ง 
๑ เมืองเชียงราย ๓ 
๒ เชียงแสน ๒ 
๓ เวียงป่าเป้า ๑ 

รวม ๖ 

ท าเนียบคณะนักแสดงพ้ืนบ้านจังหวัดเชียงราย   
ประเภท ดนตรีพื้นบ้าน 

ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

1 กลองหลวงวัดป่าถ่อน นายประกอบ ศรีขัด 12 คน หมู่ 9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน     
จ.เชียงราย 57150  

2 กลองปู่จาวัดป่าถ่อน นายชาคร แสงแก้ว 4 คน 289/1 หมู่ 9 ต.ศรีดอนมูล  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  

3 กลองไตลื้อบ้านป่ายาง นายกิติทัศน์  บัวลิถึง 16 คน หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 57150   

4 กลุ่มกองยาว  
บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 

นายเสมียน  เฉลียวพงษ์ 17 คน 193 หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ต.โยนก  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  

ที ่ รายการ ต าบล อ าเภอ 
๑ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เวียง เมืองเชียงราย 
๒ ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยตุง ห้วยไคร้ เมืองเชียงราย 
๓ ประเพณีไหว้สาพญามังราย เม็งราย พญาเม็งราย 
๔ ตักบาตรเป็งปุ๊ด (เท่ียงคืน) เวียง เมืองเชียงราย 
๕ พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง รอบเวียง เมืองเชียงราย 
๖ งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 
๗ งานชาตกาลพญามังราย เวียง เมืองเชียงราย 
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ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

5 ดาวเหนือกลองยาว
ซุปเปอร์ซิ่ง 

นายสมหมาย  ปัตชัยภูมิ 20 คน 69 หมู่ 4 บ้านสันธาตุ ต.โยนก                              
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 

6 กลุ่มกลองหลวง 
เชียงแสน 

นายศรีวงค์  ทาลังกา 150 คน 413 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ  
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
57150  

7 กลองสะบัดชัยวัดร้อง
หลอด 

เจ้าอาวาสวัดร้องหลอด ๑๕ คน วัดร้องหลอด ต.เวียง อ.พาน  
จ.เชียงราย โทร.๐๘๙-๙๙๙๘๙๗๗ 

8 กลองยาวประยุกต์ 
น้องใหม่ร่องหวาย 
 

นายอ านวย นามแสงกลาง ๑๕ คน ๔๙ หมู่ ๑๑ ต.ดงมหาวัน  
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  ๕๗๒๑๐ 
โทร.๐๘๗ ๑๘๕๕๔๐๐ 

9 วงสืบศิลป์แผ่นดิน
ล้านนา 

นางสาวศันสนีย์  อินสาร ๑๕ คน 419/11 ม.19 ถ.รอบเกาะ  
อ.เมือง 57000  
โทร.089-4295679 

10 วงสืบสานแผ่นดิน
ล้านนา 

นายมานิตย์  เจริญเกษมทรัพย์ ๓๐ คน ๑๒๑/๗  หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงชัย  
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
โทร.๐๙๓-๒๙๔๗๘๓๙ 

11 วงปี่พาทย์ป่าถ่อน นายบรรชา  ขาคีอูป 6 คน 182 หมู่ 12 ต.ศรีดอนมูล  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  
มือถือ 085 - 0300138 

12 สะล้อ ซอ ซึง 
บ้านหนองปลาสะเด็ด 

นายสิงห์ทอง  ก้างออนตา 10 คน 78 หมู่ 8 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐ 

13 สะล้อ ซอ ซึง  
บ้านป่าถ่อน 

นายประกอบ  ศรีขัต 10 คน หมู่ 9 ต.ศรีดอนมูล  อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐ 

15 สี่สหายศิลป์ นายศรีธน  อินต๊ะชัยวงค์ 
(ลูกทีม ๙ คน) 

๙ คน 
 

ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย   
จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐ 
โทร. ๐๘๑-๐๒๓๐๐๘๓ 

16 สันจ าปาศิลป์ นายชุมพล  จันทร์พรม 
(ลูกทีม ๗ คน) 
 

๗ คนรวม
หัวหน้า
คณะ 

ต.แม่พริก  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
๕๗๑๘๐ โทร. ๐๘๘-๔๑๐๒๐๔๔ 
๐๘๔-๓๖๕๐๙๙๐ 

17 - นางบาน  รูปสูง ๑ คน 
 

ต.แม่พริก  อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐ 
โทร. ๐๘๙-๕๒๑๕๖๒๕ 

18 เยาวชนคนล้านนา นายธนะพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์ ๑๕ คน 
 

บ้านเลขท่ี ๘๙  หมู่ที่ ๗  
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  
โทร. 089-5548980 
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ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

19 กลุ่มสะล้อ ซอ ซึง 
บ้านสักใต้ 

นายแก้ว  ละออ ๑๐  คน บ้านเลขท่ี  ๒๕๖  หมู่ที่ ๑๐  
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 

20 กลุ่มดนตรีพื้นเมือง 
(สะล้อ ซอ ซึง) 

นายเสน่ห์  กล้าณรงค์ ๑๕  คน อบต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
๕๗๒๕๐ 

21 กลุ่มดนตรีพื้นเมือง
ต าบลเวียงห้าว อ.พาน 

นายติ๊บ  เมทา ๑๕ คน ๙๕  หมู่ที่ ๓ ต.เวียงห้าว อ.พาน 
จ.เชียงราย ๐๘๘-๑๔๐๘๘๙๑ 
อบต.เวียงห้าว อ.พาน  
๐๕๓-๙๑๘๑๗๓ 

22 กลุ่มดนตรีพื้นเมือง
เพชรดอยงาม 

นายสมพล  แสงมะโน ๑๒ คน หมู่ที่ ๒ ต.ดอยงาม อ.พาน  
จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐ 

23 วงสะล้อ ซอ ซึง  
ต าบลแม่อ้อ 

นางสาวนันธ์นารี  หลวงมอย ๑๐ คน สภาวัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย  ๕๗๑๒๐ 
โทร ๐๕๓-๘๘๒๓๙๘๕ 

24 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบล
ป่าซาง 

หัวหน้าคณะ นายตา  วันดี 
 

๑๒ คน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  
๕๗๒๑๐ โทร. ๐๕๓ ๑๗๓๖๖๑ 

25 กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ ๑  
ต.ทุ่งก่อ 

นายสิงห์  นัยติ๊บ ๕ คน ๓๘ หมู่ ๑ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย  ๕๗๒๑๐ 

26 กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ ๑๑ 
ต.ทุ่งก่อ 

นายแดง  มั่นกุง ๖ คน ๒๘๒ หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งก่อ   
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐ 
โทร. ๐๘๑ ๓๖๑๖๕๙๐ 

27 โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต าบลป่าซาง 
(วงปีพาทย์) 

นายบุญเจริญ ใจน่าน ๘ คน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  
๕๗๒๑๐ โทร. ๐๕๓ ๑๗๓๖๖๑ 

28 สิงห์ค าศิลป์ (ซอ) นายณัฐพงษ์ อินต๊ะนิล 8 คน เลขที่ 52 หมู่ 3 ต.เจริญเมือง  
อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
โทร 089 2622767 

29  เสียงซออัมพวัน (ซอ) นายจีรภัทร ลือชัย 8 คน เลขที่ 498 หมู่ 17 ต.ม่วงค า  
อ.พาน จ. เชียงราย 57120 
โทร 082 3868094 

30 ภิรมย์ศิลป์ (ซอ) นายวราวุฒิ ญาวิละ 8 ๕น เลขที่ 58 หมู่ 5 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน           
จ.เชียงราย 57120 
โทร 082 4806912 

31 กลุ่มดนตรีพื้นเมือง 
วัดศรีศักดิ์พัฒนา  
(วงป้าดก๊อง) 

นายสิงห์ ม้าวิ่ง 6 คน เลขที่ 101 หมู่ 8 ต.ทุ่งก่อ  
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210  
โทร 087-303104 
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ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

32 คณะโชคชัยเจริญศิลป์ 
ชมรมผู้สูงอายุ 
ต าบลโชคชัย 

นายสุรินพันธ์ มั่นกุง 10 คน องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย  
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
โทร 088 2603457 

ประเภท นาฏศิลป์ 

ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้

ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

1 ฟ้อนเชียงราย นายเอกราช  ฉุยฉาย ๑๐  คน 658/9, อุตรกิจ, ต าบลเวียง  
อ าเภอเมืองเชียงราย  เชียงราย, 
57000 โทร 053 740 470 ,
๐๘๗-๕๗๕๘๑๐๑ 

2 ฟ้อนเล็บศรีบุญยืน นางจันทร์สม  ยาวิชัย 18 คน 149 หมู่10 ต.ศรีดอนมูล   
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  

3 ฟ้อนเซิ้งศรีบุญยืน นางมาลี  สุทธ์กุล 12 คน 44 หมู่ 10 ต.ศรีดอนมูล  อ.เชียง
แสน  จ.เชียงราย 57150  

4 คณะเซิ้งกลองยาว 
หมู่ ๕ บ้านป่าลัน  
ต.ปงน้อย 

นายสนิท   ภูกองไชย  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕  
 

๓๐ คน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕  
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง   
โทร ๐๘๑-๙๙๒๘๑๑๓ 

5 คณะฟ้อนดาบ  
ฟ้อนเจิง บ้านป่าซาง
งาม ต.หนองป่าก่อ 

นางบุษรารัตน์   คีรีแก้ว 
 

๑๐ คน โรงเรียนบ้านป่าซางงาม หมู่ ๒  
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
โทร  ๐๘๐-๑๓๑๒๔๔๖ 

6 สภาเด็ก 
บ้านสันหนองล้อม 

นายสมบัติ รัดเร็ว ๒๐ คน 
 

กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑ ม.๖ 
บ้านหนองบัว ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย โทร. ๐๘๔-๘๐๘๘๙๗๗ 

7 เต้นร าชนเผ่าบีซู นายทวีศักดิ์  ปิติธนาดล ๘ - ๑๒ 
คน 

 

๓๑  ม.๗  บ้านดอยชมภู   
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 
โทร.๐๘๓-๓๒๒๗๗๙๐ 

8 ร าเซิ้งกลองยาว นายอุทัย เนาวะอาด 30 คน บ้านเวียงสัก ม.12 ต.เม็งราย   
อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 
โทร. 089-9987531 

9 ฟ้อนร าล้านนา นางสาวชัญญานุช  ดงปาลี 1 คน หมู่ 13 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 57150 

10 ชมรมสืบสานศิลป์
ล้านนา 

นางสาวพรรณภา  ชัยบัวค า ๑๐ คน ๑๐๗ หมู่ที่ ๑๑ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย 

11 ฟ้อนภูไท นาง อรพอล โพธิ์ชัยรัตน์ 12 คน บ้านนาเจริญ ม.19 ต.แม่เปา  
อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 
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ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้

ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

12 การเป่าแคนม้ง นายเล่าเช้า แช่โซ้ง 1 คน ที่อยู่ ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านชุนแม่เปา  
ต.แม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย   
เบอร์โทร 09-5050413 

13 ฟ้อนมิ่งขวัญคีรี 
ศรีขุนตาล 

นางรัชนี  เหล่าภักดี ๘ คน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
โทร.๐๘๗-๑๘๖๒๓๖๒ 

14 กลุ่มค่าวฮ่ า ก าเมือง 
เวียงป่าเป้า 

นายภูริณัฐ  ปันแก้ว ๑ - ๒ คน ๑๘๖  หมู่ที่ ๑๓ ต.เวียงกาหลง  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

15 เต้นลีซอ(ลีซู) นายอเนก  แสนหลวง ๑๐ คน ๑๘๒  หมู่ที่ ๕ ต.บ้านโป่ง  
อ.เวียงป้าเป้า จ.เชียงราย 

16 ฟ้อนลายเวียงกาหลง นางพัชรี  มาตยาบุญ ๘ - ๑๐ 
คน 

โรงเรียนเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

17 ฟ้อนกิดเติงเจียงฮาย นางสุดารัตน์  จอมธรรม ๘ - ๑๐ 
คน 

๑๗๓ หมู่ที่ ๖ ต.เวียงกาหลง  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

18 ฟ้อนแม่ลาย 
เวียงกาหลง 

นางอัจฉราพร  ยารังสี ๘ - ๑๐ 
คน 

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 139   
หมู่ที่ ๖ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

19 ฟ้อน ๗๕๐ ปี นางสาวนันธ์นารี  หลวงมอย ๑๐ คน สภาวัฒนธรรมต าบลแม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย โทร ๐๕๓-๘๘๒๓๙๘๕ 

20 ฟ้อนนกก่ิงกะหล่า นางดวงใจ  สันทนะไพศาล ๓ คน เทศบาลต าบลเมืองพาน ต.เมืองพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย 

21 เต้นร าดั้งเดิมอาข่า นายจ าลอง  เชอหมื่น ๑๐ คน  ๒๔  หมู่ที่ ๒๒ ต.แม่สลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
โทร.๐๘๗-๑๘๖๗๕๙๓ 

22 กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ นายจ าลอง  เชอหมื่น ๑๐ คน  ๒๔ หมู่ที่ ๒๒ ต.แม่สลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
โทร.๐๘๗-๑๘๖๗๕๙๓ 

23 เล่นสะบ้าดั้งเดิมอาข่า นายจ าลอง  เชอหมื่น ๖ คน  ๒๔ หมู่ที่ ๒๒ ต.แม่สลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย   
โทร.๐๘๗-๑๘๖๗๕๙๓ 

24 โปงลางโรงเรียน 
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

นายจรัญ  ไชยวงษา ๑๕ คน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม  
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
๕๗๒๑๐ โทร ๐๘๙ ๕๐๒๖๑๑๓ 

๒๕ โรงเรียนลูกรัก 
เชียงของ 

นางมาลี  แกล้วกล้า ๒๐ คน 230/1 ถนน เทิง - เชียงของ  
ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัด 



 
91 

ล าดับ ชื่อคณะ 
หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้

ประสานงาน 

จ านวน
นักแสดง 

(คน) 
สถานติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ 

เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140  
โทรศัพท์/โทรสาร 053-655744 

๒๖ พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค า นายสุริยา วงค์ชัย ๑๐ คน 47/1 หมู่ 14 ต าบลศรีดอนชัย 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
57140 โทร 089-838-5724 

9. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  1) ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

การวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation) เป็นแนวคิด 
ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารงานในภาคสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานของรัฐบาลระดับชาติ หรือการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อ  
การขับเคลื่อนองค์กรหรือการพัฒนาชุมชน เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ ได้ เป็นส่วนหนึ่ งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กรและชุมชน และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึ กเป็นเจ้าขององค์กรและชุมชน 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ดีที่สุด ซึ่งประชาชนในจังหวัดเชียงรายนั้น จะเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง โดยประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการก าหนดการพัฒนา
ชุมชนด้ วยตนเอง  ซึ่ งหน่ วยงานส่วนกลางทั้ ง ในระดั บจั งหวัดจนถึ งระดับชาติมีบทบาทหน้าที่ 
เพียงให้การสนับสนุนเท่านั้น (ภูริพัฒน์ แก้วศรี 2560 : 135)  

                   1.1 ) วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน ตามแผนพัฒนาอ าเภอ  

- ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ปัญหาด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 นอกจากเป็นเส้นทาง

เชื่อมระหว่างเมืองแล้วยังเป็นเส้นทางสายหลักภายในชุมชน จึงมีการสัญจรทั้งรถบรรทุกน้ ามัน รถบรรทุก
สินค้า รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และขนาดเขตทางค่อนข้างคับแคบในเขต 
ผ่านศูนย์กลางชุมชนและไม่มีบาทวิถี  

2. ปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่าการขาดแคลนแหล่งน้ าที่สะอาด 
ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนพร้อมระบบการจัดการน้ าอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่นอกเขต
ประปาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะพบปัญหามากที่สุด รวมทั้งขาดแหล่งสาธารณูปโภคที่ส าคัญ 
เช่น สถานีรถโดยสารประจ าทาง โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ตลาดสด ห้องสมุดประชาชน สนามกีฬากลาง ธนาคาร 
เป็นต้น 

         3. จ านวนบุคลากรด้านการช่างมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง  
ขาดแคลนในด้านงบประมาณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตั้งไว้ไม่สามารถท าได้
ทุกโครงการ จึงต้องเลือกโครงการที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

          4. การท างานล่าช้า ถนนบางสายช ารุดเสียหาย เนื่องจากมีรถบรรทุกเกินน้ าหนักวิ่ง
ตลอดเวลารวมทั้งมีเศษหินและทรายที่ตกลงจากรถบรรทุกสู่ถนน สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจร โดยไม่มี
การด าเนินการตามกฎหมายกับรถเหล่านี้อย่างจริงจัง ท าให้ถนนช ารุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
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จากการสัญจรไปมา ส่วนในด้านไฟฟ้าและประปาก็มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว หากทางอ าเภอเข้าไป
ด าเนินการก็จะเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  1. ปัญหาการขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชาชนร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม น้ า ถือเป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูก ยังพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังอยู่นอกเขตชลประทาน  
อาศัยแหล่งน้ าธรรมชาติในการท าการเกษตร ซึ่งต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร  
ทั้งในฤดูกาลปกติและหลังฤดูกาลปกติ รวมทั้งการบริหารการจัดการน้ าในพ้ืนที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ า 
ได้เต็มศักยภาพ 
  2. ปัญหาการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมการเพาะปลูกที่เปลี่ยนแปลงมีการใช้
เครื่องจักรกล สารเคมี ปุ๋ยเคมี เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตที่เพ่ิมขึ้น และขาดความรู้การใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกท้ังการใช้สารเคมี/สารพิษ ในการท าเกษตรท าให้พ้ืนที่เกษตร
มีสารปนเปื้อน และผลิตผลทางการเกษตรมีสารปนเปื้อนส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

3. ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 4. ปัญหาด้านการตลาด เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จึงขาดการต่อรองด้านราคา

ผลผลิตกับพ่อค้า 
5. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและผลผลิตการเกษตรต่อไร่ลดลง และสินค้าการเกษตร

ขาดการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการตลาด   
 6. ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่  

ซึ่งส่วนมากเกินศักยภาพของอ าเภอที่จะด าเนินการได้ เช่น สถานีรับ - ส่งผู้โดยสาร สนามกีฬากลาง ธนาคาร  
และโรงพยาบาล 

 - ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1. ปัญหาที่ดินท ากิน เนื่องจากพ้ืนที่ท ากินของประชาชนบางส่วนยังอยู่ในเขตป่าสงวน 
ท าให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ส่งผลต่อความม่ันคงในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของประชาชน 
แนวทางแก้ไขควรมีการก าหนดแนวเขตป่าและที่ท ากินของประชาชนให้เกิดความชัดเจน ตลอดจนมีการก าหนด
แนวทางในการท ากินในเขตป่าสงวนอย่างชัดเจน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการที่ดิน 

 2. ปัญหาสังคม พบว่ายาเสพติดยังมีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ ทั้งผู้เสพและผู้ค้า เนื่องจาก 
มีพ้ืนที่ที่ติดชายแดน ซึ่งพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเป็นจุดล าเลียงและพักยาเสพติดก่อนน าเข้ามาในพ้ืนที่
ชั้นในได้ แนวทางแก้ไขต้องเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที ่

 3. ปัญหาความยากจน ได้แก่ ทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรสูง พืชผลเสียหาย  
รายได้ไม่คุ้มทุน รายได้น้อย/รายจ่ายสูง ไม่มีเงินออม มีหนี้สินมาก การช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้อย  ไม่มีความรู้
และขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ไม่จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน ด าเนินชีวิตแบบสังคมเมือง
พ่ึงพาภายนอก ดื่มสุราและเล่นการพนัน และเกียจคร้านการท ากิน 

 
 
 4. จ านวนครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กเล็ก 

นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน ครูยังขาดทักษะประสบการณ์ในการดูแลเด็ก  
จึงต้องมีการสรรหาครูอัตราจ้างในการดูแลเด็กให้มีจ านวนเพียงพอและต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก 
ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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 5. ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน รวมทั้ งความทันสมัยและกระแสวัตถุนิยม 
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากเกินความจ าเป็น     

 6. ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจาก
ปัญหาครอบครัว  

 7. การบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนายังขาดความพร้อมและมีความล่าช้า  
รวมทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันมีน้อยขาดประสิทธิภาพและทรัพยากรมนุษย์ 
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้น าทุกระดับมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งบ่อย ท าให้การพัฒนา  
ขาดความต่อเนื่อง  

 8. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของระบบราชการ การติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปอย่างล่าช้า รวมทั้งขาดความรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ส่งผลท าให้เสียเปรียบ 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ภาษา การสื่อสาร และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

 9. ขาดแคลนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมูลฐาน  
แก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั่วถึง  

 10. ปัญหาด้านการศึกษา ได้แก่ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อหรือฝึกอาชีพ 
เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนจึงขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา   

 - ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  1. โรคติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์และอัมพาต) โรคเบาหวาน  
ซึ่งโรคกลุ่มนี้มักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม 
การขาดการออกก าลังกาย และความเครียด โดยมีรากฐานมาจากวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
มีสุขภาพด ี
  2.  อัตราการติดเชื้อ HIV  ในกลุ่มประชากรยังคงอยู่ในระดับสูง และแพร่กระจายไปสู่บุคคล 
ในครอบครัว กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งในด้านการดื่มสุรา กา รสูบบุหรี่   
และการมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร 
  3. ปัญหาสุขภาพจิต พบอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ในระดับสูง โดยมีสาเหตุมาจากความเครียด               
ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4. โรคติดต่อที่ส าคัญที่พบอัตราการป่วยและอัตราการตายอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย 
โรคไข้เลือดออก โรคแลปโตสไปโรซิส และวัณโรค รวมทั้งประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง 
เพราะขาดความตระหนักต่อการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ 

 5. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการเอาใจใส่ดูแลจากบุตรหลานและเด็กเล็ก ส่วนใหญ่พ่อแม่  
ต้องไปท างานต่างจังหวัด ได้ทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ในเรื่องโภชนาการ ท าให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร และบางรายอาจเกิดปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว 
ท าให้เป็นเด็กมีปัญหาในสังคม 

 6. เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนของเพ่ือนบ้าน การกลับมา 
ของโรคอุบัติซ้ า และการควบคุมโรคระบาด ความปลอดภัยด้านอาหารหรือคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า
  7. ปัญหาด้านการสาธารณสุข ได้แก่ มีโรคติดต่อประจ าถิ่นที่ส าคัญต้องเฝ้าระวัง เช่น  
โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก ส่วนโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า เช่น ไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดใหญ่ 2009  
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 - ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ปัญหาด้านการปลูกสร้างอาคาร การปลูกสร้างอาคารล่วงล้ าเขตโบราณสถาน โดยเฉพาะ 

คูน้ า คันดินก าแพงเมือง ถึงแม้โบราณสถานเหล่านี้จะเสื่อมสลายและช ารุดทรุดโทรมไปบ้างแล้ว  
แต่ยังคงคุณค่าและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ควรที่จะสงวนไว้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
มีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ าและมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบริเวณกว้าง 
   2. ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน มีการบุกรุกท าการเกษตรในพ้ืนที่ดิน  
ของรัฐ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ 
   3. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ได้แก่ การเสียดุลยภาพและความอุดมสมบูรณ์  
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ปริมาณน้ าในดิน 
และผิวดิน ความชุ่มชื้นในอากาศลดลง หน้าดินถูกชะล้าง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เกิดภัยธรรมชาติ และการกัดเซาะ
ตลิ่งตามล าน้ ากก 

 4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ือท าการเกษตร การตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ การขยายเขตท ากิน และการใช้พ้ืนที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 

 5. ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงมีความเสียงจากแผ่นดินไหว
เนื่องจากบางพ้ืนที่อยู่ในเขตลอยเลื่อนแผ่นดินไหว  
  6. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง ท าให้ผลผลิตของประชาชนไม่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ทางอ าเภอได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในอัตราสูง 
  7. ขาดแคลนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ 
เกิดความมักง่ายมองเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้ขาดจิตส านึกและความรู้ความ เข้าใจ 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
   8. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โดยวัดได้จากการสร้างมลพิษทางอากาศ มีการเผาท าลายขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีความเข้าใจ  
ในการคัดแยกขยะ รวมถึงการทิ้งขยะตามไหล่ทาง ถนน พ้ืนที่ สาธารณะ และเผาป่าเพ่ือท าไร่เลื่อนลอย  
โดยไม่มีการปลูกทดแทน 

 - ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว  
และเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ ประชาชนจึงอาจได้รับผลกระทบในด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ที่เกิดขึ้นและมาจากพ้ืนที่ชายแดน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งอาหาร  เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
  2. ประชาชนขาดจิตส านึกและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน ท าให้สถิติอุบัติเหตุ  
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
  3. ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่ เกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด  
การเล่นการพนันตามแนวชายแดน การเกิดอุบัติ เหตุตามเส้นทางการคมนาคมขนส่ง การค้ามนุษย์  
แรงงานต่างด้าว รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติ   

  1.2) การวิเคราะห์แผนชุมชน      
 แผนชุมชน แสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง พ้ืนที่  

ให้ความส าคัญมากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ สร้างและพัฒนาคุณภาพถนน 
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ร้อยละ 59 รองลงมา ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ จัดงานประเพณี และงานเทศกาล ร้อยละ 57  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษและหมอกควัน ร้อยละ 57 และระดับสุดท้าย  
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 36 และด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
ได้แก่ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 36 
  ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาภายใต้แต่ละประเด็น โดยได้จัดล าดับ  
การพัฒนาที่ประชาชนมีความต้องการสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 

  ตารางท่ี 59 ประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ร้อยละ  
1 สร้างและพัฒนาคุณภาพถนน  59.0 
2 สร้างและพัฒนาคุณภาพคลอง, ประปา  29.0 
3 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สะพาน ไฟถนน  6.0 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

  ตารางท่ี 60 ประเด็นด้านเกษตรกรรม 

ประเด็นด้านเกษตรกรรม  ร้อยละ  
1 ปลูกพืชอินทรีย์และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  29.0  
2 พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์  20.0 
3 พัฒนาผลิตภาพและคุณภาพข้าว  16.0  

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

   ตารางท่ี 61 ประเด็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ร้อยละ  
1 แก้ปัญหายาเสพติด  36.0 
2 สร้างเยาวชนที่ดี  28.0  
3 สร้างอาชีพแก่ประชาชน  19.0  

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

  ตารางท่ี 62 ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP ร้อยละ  
1 เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต OTOP  33.0 
2 พัฒนาการตลาดสินค้า  29.0 
3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์  24.0 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 
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  ตารางท่ี 63 ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ  
1 จัดงานประเพณีและงานเทศกาล  57.0 
2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  15.0  
3 เพ่ิมศักยภาพกีฬา  14.0 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย  

  ตารางท่ี 64 ประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 

ประเด็นด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ร้อยละ  
1 ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  36.0  
2 ส่งเสริมการแพทย์และดูแลสุขภาพ  29.0 
3 ส่งเสริมประชาธิปไตย  18.0 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

  ตารางท่ี 65 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  
1 ปัญหามลพิษและหมอกควัน 57.0 
2 ก าจัดขยะ และการรีไซเคิล  15.0 
3 อนุรักษ์แหล่งน้ า  14.0 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

        1.3) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงรายโดย กอ.รมน.จ.เชียงราย 
         การส ารวจความคิดเห็นประชาชนเพ่ือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่า ประเด็นปฏิรูปประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายต้องการให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น ได้แก่ 
  (1.1) ด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 19.41% พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข  
คือ (1) ปัญหาของการขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ (อินเตอร์เน็ต) และ  
(2) ครอบครัวของท่านมีความเข้าใจในการด าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นอย่างดี 
  (1.2) ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ร้อยละ 17.53 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
คือ (1) ปัญหาครัวเรือนขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร (2) ปัญหาครัวเรือนขาดที่ดินท ากิน/ไม่มีกรรมสิทธิ์  
/ไม่เพียงพอต่อการท ากิน (3) ปัญหาที่ครัวเรือนได้รับจากการขาดการคมนาคมขนส่งที่ดี ซึ่งส่งผลต่อ  
การประกอบอาชีพ (4) ปัญหาสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในภาวะว่างงาน/ไม่มีงานท า (5) ปัญหาของจ านวน
ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ลดลง (6) ปัญหาของราคาผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ตกต่ า (7) ปัญหา 
ของครัวเรือนที่ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และ (8) ปัญหา 
ของครัวเรือนที่ต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจากภายนอก (สารเคมี/เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร/เงินลงทุน) 
  (1.3) ด้านพลังงาน ร้อยละ 12.16 % พบว่า  ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขคือ  
(1) ปัญหาครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบไฟฟ้าไม่มีคุณภาพ และ (2) ปัญหาของครัวเรือนไม่มีระบบพลังงาน
ทดแทน (ไบโอดีเซล/พลังงานแสงอาทิตย์) 
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  (1.4) ด้านการศึกษา ร้อยละ 10.37 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข  
คือ (1) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนขาดทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ (2) ปัญหาของสมาชิก  
ในครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาภาคบังคับ (3) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อระดับท่ีสูงขึ้น และ (4) ปัญหาของครัวเรือนด้านการขาดแคลนทุนการศึกษาส าหรับสมาชิกในวัยเรียน 
  (1.5) ด้านการทุจริต คอร์รัปชัน ร้อยละ 9.13 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
คือ ปัญหาทุจริตและคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 
  (1.6) ด้านกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 8.98 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข
คือ (1) ปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน (2) ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน  
ที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน และ (3) ปัญหาการขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม ณ ปัจจุบัน 
  (1.7) ความเหลื่อมล้ าทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ร้อยละ 8.48 % พบว่า ปัญหา 
ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คือ (1) ปัญหาที่ครัวเรือนได้รับจากการมีเส้นทางคมนาคมไม่เพียงพอและไม่มี
คุณภาพ (2) ปัญหาครัวเรือนขาดน้ ากิน/น้ าใช้ที่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ (3) ปัญหาครัวเรือนไม่มีกรรมสิทธิ์/
ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตัวเอง (4) ครัวเรือนประสบกับปัญหาภาวะหนี้สิน (5) ปัญหาของครัวเรือนที่ไม่มี
สินทรัพย์/เครดิตส าหรับใช้ค้ าประกันแหล่งเงินกู้ในระบบ (6) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่เกิดความเครียด
จากการประกอบอาชีพ (7) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการ
ทางด้านสุขภาพ (8) ปัญหาของสมาชิกครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม/ องค์กรที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน (9) ปัญหาของสมาชิ กในครัวเรือนขาดโอกาสการเข้าร่วมในการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ (10) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนที่ขาดโอกาสการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการต่าง ๆ 
ของคนในชุมชน และ (11) ปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนย้ายไปท างานนอกถิ่นฐาน 
  (1.8) ด้านอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.38 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คือ (1) ปัญหา
ของครัวเรือนที่ไม่ได้รับการดูแล/ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2) ปัญหาคุณภาพของดิน
ในที่ดินท ากินของครัวเรือนเสื่อมสภาพ (3) ปัญหาครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
รอบชุมชน (4) ปัญหาที่ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ธาตุ (เหมืองแร่/ถ่ านหิน) 
ในพ้ืนที่ชุมชน (5) ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน (6) ปัญหาน้ าเสียภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบ  
ต่อครัวเรือน และ (7) ปัญหามลภาวะทางอากาศ/ฝุ่นละออง/ควันไฟจากการเผาพ้ืนที่ทางการเกษตร/สารเคมี
การเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 
  (1.9) การเมือง ร้อยละ 6.15 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คือ (1) ปัญหา
ของสมาชิกในครัวเรือนที่เกิดความเครียดด้านสุขภาพจิตจากสถานการณ์ทางการเมือง ปัญหาของสมาชิก  
ในครัวเรือนขาดความสัมพันธ์ ความเข้าใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน (2) ปัญหาของครัวเรือนที่ได้รับจาก
แรงงานต่างด้าว และ (3) ปัญหาการขาดประสิทธิภาพของระบบการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการเมืองของชุมชน 
  (1.10) การบริหารราชการแผ่นดิน ร้อยละ 3.92 % พบว่า ปัญหาที่ประชาชนต้องการ  
ให้แก้ไข คือ (1) ปัญหาการเข้าถึงการรับบริการและประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครั ฐ
(ส านักงานอ าเภอ/ส านักงานจังหวัด)  (2) ปัญหาการเข้าถึงการรับบริการและประสิทธิภาพในการให้บริการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/อบจ.) 
  (1.11) การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ ร้อยละ 3.87 % พบว่าปัญหา
ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คือ ปัญหาของครัวเรือนได้รับจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น (ส่วย/หนี้นอกระบบ 
/ค่าคุ้มครองดูแล ฃฯลฯ)  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมิที่ 11 การส ารวจความต้องการของประชาชนจังหวัดเชียงราย 

 
ที่มา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

 
  1.4) การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวเชียงราย ในการตอบค าถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี 
  1. ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
  2. หากไม่ได้จะท าอย่างไร  
  3. การเลือกตั้งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว 
ไม่ค านึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ 
  4. ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาส 
เข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีใด ซึ่ง ได้ส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวนทั้ งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิ.ย. 2560  
สรุปผลได้ ดังนี้  
  ประชาชนจะเดินทางไปตอบค าถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือที่อ าเภอหรือที่จังหวัด 
หรือไม่?     
  - ร้อยละ 84.08 ระบุว่า ไม่ไป เพราะไม่ว่าง ต้องท างาน ติดภารกิจ 
  - ร้อยละ 15.92 ระบุว่า ไป เพราะต้องการมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น 
ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ฯลฯ 

 (1) ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 
 - ร้อยละ 54.73 ระบุว่าไม่ได้ 
 - ร้อยละ 45.27 ระบุว่า ได้ 
 (2) หากไม่ได้จะท าอย่างไร?     
 - ร้อยละ 64.68 ระบุว่า ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง หรือรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ครั้งใหม่     
 - ร้อยละ 62.69 ระบุว่า ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม 
 - ร้อยละ 37.20 ระบุว่า อดทนและท าใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามา     
 - ร้อยละ 33.36 ระบุว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ต้องมีหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่ดี 

  - ร้อยละ 31.74 ระบุว่า ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และ 
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน 
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  (3) การเลือกตั้งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว 
ไม่ค านึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่ นั้น 
ถูกต้องหรือไม่ 
  - ร้อยละ 55.97 ระบุว่า ถูกต้อง     
  - ร้อยละ 44.03 ระบุว่า ไม่ถูกต้อง 
  (4) ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาส
เข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีใด 

 - ร้อยละ 74.10 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก    
  - ร้อยละ 41.53 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้
กฎหมาย 
  - ร้อยละ 27.34 ระบุว่า ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลื อกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว  
หรือพิจารณาจากผลงาน     
  - ร้อยละ 26.12 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่ การเลือกตั้ งอีก แต่หากเข้ามาได้ อีก 
ควรให้ประชาชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินการ 
  - ร้อยละ 23.28 ระบุว่า ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้ งอีก แต่หากเข้ามาได้ อีก 
ควรให้รัฐบาลหรือผู้มีอ านาจในขณะนั้นแก้ปัญหา หรือด าเนินการ 
  ข้อมูลจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนชาวเชียงรายมีส่วนร่วมในการ 
ตอบค าถามนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

  ตารางที่ 66 ผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามประเด็น 4 ค าถามของนายกรัฐมนตรี 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 29 กันยายน 2560 

ล าดับที่ สถานที่ รวม (คน) 
1 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 147 
2 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองเชียงราย 225 
3 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพาน 464 
4 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขุนตาล 25 
5 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงป่าเป้า 9 
6 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชียงแสน 105 
7 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเชียงของ 101 
8 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สาย 90 
9 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 136 

10 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพญาเม็งราย 10 
11 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่จัน 151 
12 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่สรวย 122 
13 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอป่าแดด 239 
14 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเทิง 43 
15 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอดอยหลวง 109 
16 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่ลาว 31 
17 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงชัย 100 
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 2) ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ 
 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการในการรับงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

2563 ซึ่งจังหวัดพิจารณาจากล าดับความส าคัญและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนด าเนินการ ดังนี้

18 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 237 
19 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงแก่น 37 

ยอดรวมสะสมทั้งหมด 2,381 
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ตารางท่ี 67 สรุปปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (จากค าขอโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563) 

ล าดับ ปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
จากการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดเชียงราย เพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ และส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียน การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง และเป็นเมืองสถานีขนส่งระบบราง ดังนั้นจังหวัดจึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน+6 และกลุ่ม GMS เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะเรื่อง
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน ในการรองรับการเป็นตลาดเดียวและการมีฐานการผลิต
ร่วมกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน +6 และ 
GMS เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี และเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการค้าการลงทุน ความร่วมมือที่ดีให้เกิดขึ้นกับจังหวัด
ในอนาคต อีกท้ังเตรียมความพร้อมกับการเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้  

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า 
และผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน +6 และ GMS 
 

จังหวัดเชียงราย และ
กลุ่มประเทศอาเซียน+6 
และ GMS 

2 - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและ โครงการการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ทางการเกษตร   
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัด จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากจังหวัดเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า หากเกิดปัญหา
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนเกิดผลกระทบในระดับประเทศ เมื่อเกิด
ฝนตกหนัก ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี สาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่เกิดจาก แม่น้ าสายหลัก
ตื้นเขินท าให้ไม่สามารถระบายไม่น้ าได้ทัน มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติในลุ่มน้ ามาก แต่ไม่สามารถรองรับน้ า 
ได้ในปริมาณมาก อีกทั้งพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารถูกท าลายโดยการบุกรุกพ้ืนที่ป่า อันเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าคัญ จึงเป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูน้ าหลากและส่งผลต่อปริมาณน้ าต้นทุนที่เข้าสู่ระบบชลประทาน
ลดลง ภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพ่ือบริหาร
จัดการแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ในการป้องกันปัญหาน้ าท่วม ดินโคลนถล่ม และการใช้น้ าในภาคการเกษตร จึงจัดกิจกรรม
ขุดรอกแหล่งน้ า เพ่ือขยายขนาดปริมาณพ้ืนที่จัดเก็บน้ า และเพ่ือแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมา  นอกจากนี้ 
จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งพ้ืนที่ตั้งอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง  
เพ่ือเข้ารับการบริการ  สาธารณะ จากส่วนกลางในพ้ืนที่จังหวัด เช่น การเข้าถึงระบบประปา ไฟฟ้า ถนน 
โรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้กลุ่มราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกลยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ค วรได้รับ  

ประชาชนในพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง/
อ าเภอเทิง/อ าเภอพาน/
อ าเภอเชียงแสน/อ าเภอ
แม่สรวย / 
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ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหานี้ และเห็นว่าปัญหาการขาดน้ าดื่ม น้ าใช้ 
เพ่ือการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพ้ืนที่ห่างไกล เป็นปัญหาที่ส าคัญและต้องเร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
เนื่องจากเป็นปัญหาต่อเนื่อง หากไม่รีบด าเนินการจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสุขภาพ อันจะน ามาซึ่งความสูญเสีย
ทั้งชีวิตทรัพย์สิน และงบประมาณเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงด าเนินการแก้ไข โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า เช่น การพัฒนาระบบประปาภูเขาในพ้ืนที่สูง การสร้างถังเก็บน้ าในพ้ืนที่ที่ขาดน้ าดื่มน้ าใช้  
และพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา เป็นต้น 

3 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืนจังหวัดเชียงราย  
จากปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก  
และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งท าให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  
แก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ระบบนิเวศป่าไม้ รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของพ้ืนที่ ดังนั้น จังหวัดจึงจ าเป็น 
ต้องติดตามและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  

ประชาชนในจังหวัดเชียงราย  ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ต่าง ๆ/เชียงราย 

4 การพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าการตลาดและการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
จากนโยบายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่มุ้งเน้นพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย   
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีมาตรฐานความปบอดภัย และบริการระดับสากล เน้นเอกลักษณะและวัฒนธรรมไทย 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย 
จึงเห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว โดยเน้นว่าศักยภาพของจังหวัดสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ เพ่ือดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัด และสร้างภายได้ให้กับจังหวัด ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเพณี วัฒนธรรม เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น กิจการสปา นวดแผนไทย แหล่งน้ าพุร้อน  
ที่เป็นแหล่งทุนเดิมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ให้สถานประกอบการภายในพ้ืนที่ รับรู้ สร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันเพ่ือด าเนินงานตามหลักการในนโยบาย
ดังกล่าว อันจะส่งผลดีต่อจังหวัดและประเทศชาติในอนาคต 

ประชาชนภาครัฐ ภาคเอกชน 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยว นักลงทุน            
ในพ้ืนที่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ต่าง ๆ/เชียงราย 
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5. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ การอ านวยความเป็นธรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ 
เนื่องจากปัญหาสภาพสังคม และภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันส่งผลกระทบในวงกว้างในระดับจังหวัด  
และระดับประเทศ ยิ่งปัญหาในพ้ืนที่จังหวดเชียงราย ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือจังหวัด
ชายแดน  ตลอดจนในปัจจุบันเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยว
เป็นจ านวนมาก การที่ภัยคุกคามจะเข้าถึงจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น ภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหา 
จึงสนับสนุนโครงการเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนกลุ่มผู้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการสร้างมาตรการการรักษา 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การตั้งด่านบริการและสร้างพลังมวลชนระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับภาครัฐ 
ภาคเอกชนในจังหวัด เพ่ือสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และเตือนภัยร่วมกัน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 

6 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้เกษตรปลอดภัยและเกษตรกรรมยั่งยืน 
เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้
ราคาตกต่ า ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าปัจจัยการผลิตในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกร ดังนั้น ภาครัฐจึงมองเห็นถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วนโดยการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร หรือใช้เครื่องมือการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายสู่ตลาดระดับกลางและระดับสูงให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ลดต้นทุนการผลิต และการแปรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

7  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตรและการสัญจร  
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ โดยการขยายการให้บริการสาธารณูปโภคโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชน ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาถนนไร้ฝุ่นโดยการยกระดับมาตรฐานทาง
ในชนบทให้เป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ประกอบกับสภาพถนนในหมู่บ้านและถนนเชื่อมหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง
เป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่สามารถสัญจรได้ในฤดูฝนและฤดูแล้งท าให้เกิดฝุ่น เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
ในพ้ืนที่ การเดินทางไม่สะดวก ตลอดจนการขนส่งสินค้า หรือขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ไม่เป็นไปตามเวลา  

ประชาชน ภาครัฐภาคเอกชน 
ที่ใช้พื้นท่ีในถนนดังกล่าว  

พ้ืนที่อ าเภอเวียงป่าเป้า 
เวียงชัย แม่สาย  
เวียงแก่น เวียงเชียงรุ้ง 
เมือง เชียงของ ขุนตาล 
พญาเม็งราย ป่าแดด 
และดอยหลวง 
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ที่ก าหนด หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งด้านการเดินทาง  
การคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตร หรือในบางพ้ืนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้ในอนาคต 

8 การส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายตามศาสตร์พระราชา 
การที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดประสบปัญหาจากสภาวะราคาผลผลิตตกต่ า ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด  
เป็นจ านวนมาก การเลิกจ้างงานจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาวการณ์ส่งสินค้าออกตกต่ า และปัญหาภัยแล้ง จ าเป็น
ที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย จะได้น าแนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้ มกันให้กับตัวเอง 
ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน ทั้งกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เพ่ือลดภาระหนี้สิน 
น าไปสู่วิถีชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน ภาครัฐในจังหวัดจึงด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น จัดกิจกรรมปลูกไผ่ซางหม่นเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่  
ที่ประสบปัญหา เป็นต้น 

เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ 
ที่ประสบปัญหา 
 
 
 
 

พ้ืนที่อ าเภอพญาเม็งราย  
ดอยหลวง พาน เทิง           
แม่ลาว แม่ฟ้าหลวง  
และขุนตาล 

9 -การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
การที่รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายใต้ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งให้ภาคเอกชน
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชนในการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน ภาครัฐในจังหวัดจึงเห็นถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าว ดังนั้น  
จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงตลอดจน  
การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่มีราคาตกต่ าให้เพ่ิมสูงขึ้น เช่น การส่งเสริมและพัฒนา  
สร้างความตระหนักให้เกษตรกรในพ้ืนที่รู้ถึงการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า เป็นต้น 

กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเกษตร 
และผู้ค้า/ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 

พ้ืนที่การเกษตร 
ในจังหวัดเชียงราย 

10 -พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
จากนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่สนับสนุนนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง  
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า  
เร่งป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 
ของรัฐ การจัดท าแนวเขตของรัฐให้ชัดเจน การเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ การถือครองที่ดิน เป็นต้น  
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงเห็นถึงความส าคัญในนโยบายดังกล่าว ประกอบกับปัญหา 
การลดจ านวนของพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่จังหวัด ที่เกิดจากสาเหตุการบุกรกเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร การจับจอง  

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย 
ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่อเนื่อง
และประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
 
 

พ้ืนที่ต้นน้ า  
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  



 

1
0
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ล าดับ ปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

ของนายทุน หรือการออกเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องด าเนินการแก้ไขโดยด่วน โดยการสร้างองค์ความรู้  
และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน จัดหาพันธ์ไม้ที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี โดยการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรม 
จากพ้ืนที่ป่าไมท้ี่ลดลง น ามาซึ่งปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น  
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10. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

 (1) ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
  (1.1) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน (ASEAN) 

 ความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน
ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
กัมพูชา ลาว และ เมียนมาร์ ภายใต้ประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วย 3 ประชาคมรอง หรือ 3 เสาหลัก
อาเซียน ดังนี้   

1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน : ให้ความส าคัญด้านการเมืองการปกครอง 
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ให้ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ 
 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : มีการไหลบ่าของวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบในแง่ของการกลืนกิน 
ทางวัฒนธรรมได้เช่นกัน หนึ่งในสามเสาหลักอาเซียนที่ประชาชนให้ความสนใจ คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economics Community; AEC) ที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและรวมฐานตลาดการผลิตให้เป็น
หนึ่งเดียว มกีารเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ แม้ว่าไทยได้มีความร่วมมือ
กับประเทศสมาชิกในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่การเกิดขึ้นของ AEC จะท าให้เกิดการเจรจาข้อตกลงในระดับรัฐ
มากขึ้น โอกาสด้านการค้าการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
และเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการค้าการลงทุน ตลอดจนความร่วมมืออ่ืนนอกภูมิภาคได้ เช่น การเข้ามา 
เป็นพันธมิตรทางการค้าของอาเซียน +3 (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน) ก็จะสามารถเพ่ิมอ านาจในการต่อรองกับ
ตลาดโลก แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบเชิงลบได้ เช่น การเคลื่อนย้ายออกของแรงงานที่มีฝีมือ  
การน าเข้าสินค้าท่ีมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน เป็นต้น 

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเสนอให้มีการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก าหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่ 
การเสริมสร้างความสามารถในด้านการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์การพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ  
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคง  
และการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน 

จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เช่นกัน การรู้เขา รู้เรา มีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนถือเป็นสิ่งส าคัญ  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงควรให้ความรู้ดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้มีการด าเนินงาน  
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเช่นกัน โดยมีแผนงาน หรือโครงการที่ได้จัดท าในปีงบประมาณ พ. .ศ  2555 ดังนี้ 

 1) จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่ประชาคมอาเซียนภายในบริเวณศาลากลาง 
จังหวัดเชียงราย 

 2) ผลักดันให้มีศูนย์ข้อมูลตามหน่วยงาน สถานศึกษาในอ าเภอ ต าบล องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน เช่น การจัดอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนอ าเภอชายแดน การจัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง  ๆ 
เป็นต้น 



 
107 

 ทิศทางการด าเนินการของจังหวัดเชียงรายในระยะต่อไปนั้น จะเน้นการพัฒนาศักยภาพ 
ในหลายด้าน เพ่ือรองรับความร่วมมือต่าง ๆ โดยแผนงานหรือโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ .ศ.  2556 มีดังนี ้

 1) พัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS/AEC+6 

 2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตร ฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ด้านการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง/AEC+6 

 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  (1.2) กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Sub Region: GMS) 

 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong 
Sub Region: GMS) เป็นกรอบความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม  
และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนาน) หรือจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย ADB (Asian Development Bank) 
เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก โดยความร่วมมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจังหวัดเชียงราย คือ การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS Economic 
Corridors) เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North-South Corridor; NSEC) ซึ่งโครงการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว ได้แก่ โครงข่ายถนนเส้นทาง R3 ท่าเรือเชียงแสน 
แห่งที่ 2 และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4      

 ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North-South Corridor; NSEC) คือ โครงการเกี่ยวกับ 
การเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (Hub) ตามแนวเหนือ -ใต้ในกลุ่มประเทศ GMS วัตถุประสงค์ 
ที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาโครงการนี้ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ตามแนวระเบียงฯ และพ้ืนที่ โดยรอบ 
การพัฒนาโครงการดังกล่าวมีวิวัฒนาการ 4 ระดับ ดังนี้ 

 1) ระเบียงการขนส่ง Transport Corridor  รงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเชื่อมโยงเน้นการพัฒนาโค
ทางกายภาพระหว่างประเทศ เช่น ถนน รถไฟ สะพาน 

 2) ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายจุด (Multi - Modal Corridor) พัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การขนส่งระหว่างประเทศ สามารถขนส่งได้มากกว่า 1 รูปแบบ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนถ่าย
สินค้าระหว่างเรือและรถบรรทุก 
  3) ระเบียงโลจิสติกส์ (Logistics Corridor) พัฒนาข้อตกลง กฎระหว่างประเทศเกี่ยวกับ  
โลจิสติกส์ เช่น CBTA (Cross-BorderTransport Agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงว่าด้วยการขนส่ง ข้ามชายแดน 
ภายใต้กรอบความร่วมมือของ GMS  

 4)  ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จ  ( Economic Corridor)  พัฒนา เ พ่ือกระตุ้ น ให้ เ กิ ดกิ จ กร รม 
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  

 ในระยะที่ผ่านมา โครงการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับ NSEC นั้น เป็นการเน้นการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างความเชื่อมโยงที่รองรับด้านโลจิสติกส์ และการคมนาคมขนส่ง แสดงให้เห็นถึง  
ระดับการพัฒนาที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระเบียงการขนส่งอยู่ และเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ยังมีความ
ร่วมมือในด้านอ่ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเช่นกัน ได้แก่ ความร่วมมือเรื่องข้อตกลง ระเบียบระหว่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศุลกากร ระเบียบการผ่านแดน เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้าการลงทุน  
และการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS  
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 โครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัดเชียงราย 

ภาพที่ 11 ประเทศสมาชิก GMS และโครงการเส้นทางเชื่อมต่อตามแนวเศรษฐกิจต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี 
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ภาพที่ 12 เส้นทางการเชื่อมโยงตามแนวเศรษฐกิจเหนือใต้ 
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ภาพที่ 13 แผนที่ประเทศในกลุ่ม GMS 

 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยี 
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  (1.3) ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +6 และ GMS เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระดับอ าเภอและระดับจังหวัด (SISTER SISTY)       
เป็นการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ที่มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง
ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มีการลงนามการสถาปนา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันทุกปี และการประชุม ๔ ประเทศ  
๙ ฝ่าย (จีน-ลาว-เมียนมาร์-ไทย) ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุกปี นอกจากนี้  
ยังสนับสนุนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับเมืองที่อยู่ระหว่างการขอสถาปนาความสัมพันธ์ คือ 
เชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เชียงรายกับท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ และเชียงราย กับจังหวัดกุนมะ 
ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเมืองอ่ืน ๆ ในอนาคต 

  จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมื อในรูปแบบเมืองพ่ี 
เมืองน้อง ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ และยุทธศาสตร์ประเทศ  
มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีความสัมพันธ์  
ที่ดีกับทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนประเทศ 
ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในภูมิภาค เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า การลงทุน 
การศึกษา และการสาธารณสุข โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมามีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ 

  1. สปป.ลาว เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและหารือร่วมกันในประเด็น
ต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝ่าย 

  2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน อีกทั้งพบปะ
หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและโอกาสในการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ 
โลจิสติกส์ สังคม และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเดียนเบียน 
รวมถึงการผลักดันเส้นทางขนส่งสินค้าจากจังหวัดเชียงราย โดยใช้เส้นทางเชียงของ - บ่อแก้ว - หลวงน้ าทา - 
อุดมไชย - เดียนเบียน ให้มีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากประชาชนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยเฉพาะจังหวัดเดียนเบียนมีความต้องการและนิยมสินค้าจากประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อีกทั้งเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตามแนวชายแดน เนื่องจากจังหวัดเชียงราย 
มีลักษณะคล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าและธรรมชาติกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  3. ประเทศญี่ปุ่น เ พ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ตามแผนงานโครงการของจังหวัดให้ เป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและสานต่อโครงการถนนสายซากุระ การพัฒนาต้นซากุระและแหล่งท่องเที่ยวน้ าแร่ธรรมชาติ  
ให้มีศักยภาพ รวมถึงโอกาสในการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ อาทิ ด้านการเกษตร  
การท่องเที่ยวและการบริการ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

  4. มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
ระหว่างมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดเชียงราย แห่งราชอาณาจักรไทย มีการพัฒนา  
เพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน และมีความใกล้ชิดอย่างแนบแน่น เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้า  
ในโครงการต่าง ๆ เกิดการขยายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อีกทั้งการเจรจาความร่วมมือในด้านต่าง  ๆ ในกรอบการสถาปนาเมืองพ่ีเมืองน้องจะเกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีผลด าเนินการต่อเนื่องและเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา ลดช่องว่ าง 
ของอุปสรรคระหว่างกัน 
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  5. สหภาพเมียนมาร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและประชุมหารือโอกาส
แลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว 
และวัฒนธรรม   

 (2) ผลการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
   จากนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน มีแนวทางการด าเนินงานโดยบูรณาการ 
การท างานในพ้ืนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ส าหรับแนวทางการจัดท าผังเมือง 
ได้น าจุดขับเคลื่อนของจังหวัดต่าง ๆ มาด าเนินการ โดยการจัดหาที่ของหน่วยงานราชการ เพ่ือจัดตั้งเป็น 
นิคมอุตสาหกรรม การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
ในระดับจังหวัด และเมืองชายแดน ในการนี้จังหวัดเชียงรายได้แบ่งกลุ่มพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที 1 กลุ่มอ าเภอชายแดน กลุ่มอ าเภอด้านเหนือของจังหวัด ใกล้ชายแดนที่มีลักษณ ะ 
เป็นด่านหรือจุดผ่านแดนถาวร ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สาย 
อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ธุรกิจโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยมีการค้าชายแดนและการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาค
เป็นจุดดึงดูด 

  กลุ่มที่ 2 อ าเภอติดชายแดน กลุ่มที่เป็นชายแดน แต่ไม่มีจุดผ่านแดนถาวร อยู่ห่างจากแนวระเบียง 
NSEC ไม่เกิน 50 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน อ าเภอขุนตาล 
อ าเภอดอยหลวง และอ าเภอเวียงแก่น มีศักยภาพและแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากการน าเข้าผ่านชายแดนกลุ่มแรกในกลุ่มนี้ อ าเภอดอยหลวงและอ าเภอเวียงแก่น 
ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นทาง R3E มาก อาจจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่างจากอ าเภอแม่ฟ้าหลวงและอ าเภอแม่จัน 
แต่อาจเป็นจุดผ่านของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 
  กลุ่มที่ 3 เมืองศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยว ที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม และการผลิต และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงต่าง ๆ คือ อ าเภอเมืองเชียงราย 

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มอ าเภอเกษตรกรรมด้านภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรออกสู่ตลาด        
มีศักยภาพหลักด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ าเภอเวียงชัย อ าเภอพญาเม็งราย  
และอ าเภอเทิง 

  กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอ าเภอเกษตรกรรมด้านใต้ เป็นพ้ืนที่ที่มีผลผลิตด้านการเกษตรออกสู่ตลาด มีศักยภาพหลัก
ด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก ประกอบด้วย 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเวียงป่าเป้า  
อ าเภอแม่สรวย อ าเภอแม่ลาว อ าเภอพาน และอ าเภอป่าแดด 
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ภาพที่ 14 กลุ่มอ าเภอเศรษฐกิจชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่, 2559. 

ภาพที่ 15 ผังแนวคิดระบบโลจิสติกส์และการยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 
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ภาพที่ 16 กรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการจัดท าร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2.1) สรุปผลการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในช่วงที่ผ่านมา 
 1) การเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงราย 
  การเตรียมการด้านบริหารจัดการ 
    - มติการประชุม กรอ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ครั้งที่ 1/2556 ที่เห็นชอบให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ที่ท าหน้าที่ประชุมหารือและระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในพื้นท่ี 
   - ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานกรรมการ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
  -  ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 แต่งตั้งคณะท างานยกร่างแผนแม่บท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานคณะท างาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียง ราย  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

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

1.  เหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

2. บริเวณพ้ืนที่ที่สมควรก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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3. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งและการด าเนินการ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

4. แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ก าหนดไว้ในผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

5. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมควรจัดให้แก่ผู้อาศัยและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
6.แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม 

และด้านการพลังงานที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการค้าเสรี ภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบ
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกรอบเวลา
ด าเนินการ 

7. รูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน และแนวทางในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง  
การประเมินผลและการเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ 
  8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนแนวทางและงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการป้องกัน  
แก้ไขและเยียวยาผลกระทบ นั้น 

ภาพที่ 17 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ภาพที่ 16 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 รูปแบบการพัฒนากิจกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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 2) ด้านการลงทุน และการส่งเสริมการลงทุน 
  จังหวัดได้ประชุม กรอ.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่  3/2558 เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2558  
เพ่ือพิจารณาเลือกกิจการเป้าหมายส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นชอบกิจการ
เป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนระดับสูงสุด จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน  
10 กิจการ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เก่ียวข้อง    6) การผลิตยา 
2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง            7) การผลิตพลาสติก 
3) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน                                8) กิจการโลจิสติกส์ 
4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ                      9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
5) การผลิตเครื่องมือแพทย์                                    10) กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว  

  
  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2558 เรื่อง การก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และ ประกาศที่ 2/2559 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 โดย สิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 และต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายใน 30 ธันวาคม 
2560 (ปัจจุบันบางกิจการขยายระยะเวลาถึง 31 ธันวาคม 2561) 
  ตัวเลขสถิติโครงการที่ขอและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ที่ตั้งในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนมกราคม 2559 - พฤศจิกายน 2560 (ขั้นอนุมัติและออกบัตร) 
มีจ านวน 18 โครงการ ส่วนมากจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ซึ่งมีข้อสังเกต  
ที่ส าคัญ คือ บางโครงการลงทุนในอ าเภอที่ติดกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากอาจจะมีต้นทุนราคา 
ที่ดินที่ต่ ากว่า 
  ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI 
ผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) จังหวัดเชียงราย มี 5 โครงการ ที่ได้รับอนุมัติการยื่นขอรับสิทธิ
ประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ได้แก่ กิจการแปรรูปยางพาราขั้นต้น (บริษัท เชียงราย  
เครปรับเบอร์ จ ากัด งบลงทุน 16 ล้านบาท) ,กิจการสถานพยาบาล (บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จ ากัด  
งบลงทุน 65 ล้านบาท) ,กิจการขนส่งทางเรือ (บริษัททีซีซี ห้าเชียง จ ากัด งบลงทุน 50 ล้านบาท) ,กิจการผลิต
สารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติฯ (งบลงทุน 5 ล้านบาท) และกิจการอบพืชและไซโล (งบลงทุน 19.5 ล้านบาท) 
รวมมูลค่า 155.5 ล้านบาท 
            ณ ปัจจุบันนี้  (พ.ย.60) มีอีกไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ที่ยื่นขอรับสิทธิจาก BOI ไปแล้ว  
เช่น กิจการสถานพยาบาล (100 ล้านบาท) กิจการผลิตหรือถนอมอาหารฯ (20 ล้านบาท) กิจการขยายพันธุ์ 
ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า (6.5 ล้านบาท) กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ฯ (20 ล้านบาท และ  
10 ล้านบาท)  กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ (31 ล้านบาท) กิจการ  
ฆ่าและช าแหละสัตว์ (10 ล้านบาท) และกิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรฯ (100 ล้านบาท)  
รวมมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 200 - 300 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้บางโครงการอยู่ในขั้นตอนระหว่างพิจารณา
โครงการกับทางคณะกรรมการฯ และบางโครงการอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการยื่นขอรับสิทธิฯ  
ซ่ึงรอการอนุมัติตามกระบวนการ ใน 40 - 90 วัน  
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  3) การจัดตั งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) 
  การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย กิจกรรม จ้างท าระบบศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ 
ด้านการค้าการลงทุน (OSS) โดยจังหวัดเชียงรายได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นที่ปรึกษา  
ในการจัดท าระบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน จ านวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
พ้ืนที่ภายในอาคารอเนกประสงค์ ติดริมแม่น้ ากก จุดที่ 2 ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่สาย จุดที่ 3 ณ ที่ว่าการ 
อ าเภอเชียงแสน และจุดที่ 4 ณ ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ ซึ่งใช้รูปแบบสถานที่ บุคลากร และขอบเขต  
การให้บริการตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนด มีการพัฒนาบุคลากรประจ าศูนย์ฯ  
การจัดฝึกอบรม โดยใช้หลักสูตรครอบคลุมงานบริการของศูนย์ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลกร 
ในการให้บริการ โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 

  - ผู้จัดการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด วุฒิปริญญาโท จ านวน 1 คน 
  - ผู้จัดการศูนย์ฯ ระดับอ าเภอ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 3 คน (ประจ าอ าเภอละ 1 คน) 
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน วุฒิปริญญาตรี (ประจ าอ าเภอละ 1 คน) 
  - เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 คน (ล่ามภาษาอังกฤษ 1 คน, ภาษาจีน 1 คน) 

 โดย ศูนย์ OSS เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  
มีเจ้าหน้าที่ และล่ามประจ าศูนย์ฯ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส าหรับให้บริการ  อ านวยความสะดวก 
แก่นักลงทุน ในการให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ การให้ข้อมูลในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง  
สิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับในการลงทุน ซึ่งมีระบบซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลนักลงทุนที่มาติดต่อขอรับบริการของศูนย์ฯ ทั้ง 4 จุด โดยมีส านักงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน ณ ศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังรวมงานบริการด้านการก่อสร้างและติดตั้ง
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ของกระทรวงมหาดไทย และงานบริการ SME ครบวงจร ของส านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไว้ในศูนย์ OSS ด้วย 
 สถิติจ านวนนักลงทุน/บริษัท/หน่วยงาน (รัฐและเอกชน) ที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS  
ทั้ง 4 จุด ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน (พ.ค.58 - ต.ค.60) จ านวน 833 ราย แบ่งเป็น 
 1. ศูนย์ฯ อ าเภอเมือง 220 ราย 2. ศูนย์ฯ อ าเภอแม่สาย 237 ราย 3. ศูนย์ฯ อ าเภอเชียงแสน  
165 ราย 4. ศูนย์ฯ อ าเภอเชียงของ 257 ราย 
             โดยแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ จ านวน 335 ราย และ  
2.หน่วยงานราชการ เอกชน ขอข้อมูล สถานศึกษา ผู้มาดูงาน จ านวน 544 ราย 
            และกิจการที่นักลงทุนมีความสนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 3 อันดับแรก ได้แก่  
            1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่ เกี่ยวข้อง 38% 2) กิจการสนับสนุน  
การท่องเที่ยว 16 % และ 3) กิจการโลจิสติกส์ 14 % 
    4) การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน 
     ในปี 2558 จังหวัดเชียงรายร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จัดการประชุมสัมมนา
และเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด จัดการประชุม  
เพ่ือพัฒนาบุคคลากรของ OSS การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การจัดท าแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย การจัดท าวีดีทัศน์บรรยายสรุป คู่มือนักลงทุน เอกสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และจัดท า
เว็บไซต์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย www.crsez.com 
  ในปี 2559 และ 2560 ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการด าเนินงานและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้

http://www.crsez.com/
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 1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพ่ือน าเสนอภาพรวม ข้อมูลศักยภาพของจังหวัด ข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ี และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (3 ภาษา : ไทย,
อังกฤษ,จีน) 
 2. จัดท าคู่มือนักลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) (อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน           
อ าเภอเชียงของ) เพ่ือประโยชน์ส าหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุน รวมทั้งทราบถึงมาตรการสนับสนุน  
ด้านสิทธิประโยชน์ กิจการเป้าหมาย และข้ันตอนการเริ่มธุรกิจ (3 ภาษา : ไทย,อังกฤษ,จีน) 
 3. จัดท าวีดีทัศน์แนะน าข้อมูลด้านการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยน าเสนอ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ข้อมูลศักยภาพ สิทธิประโยชน์ การให้บริการด้านการลงทุน ครอบคลุมทุกมิติ  
(3 ภาษา : ไทย,อังกฤษ,จีน) 
 4.  รวบรวม จัดท าข้อมูลข่าวสาร/จดหมายข่าวประจ าเดือน/เอกสารเผยแพร่ที่ส าคัญ 
ด้านการลงทุน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ โทรทัศน์ ป้าย LED เว็บไซต์ (www.crsez.com) และสื่อสังคมออนไลน์ 
 5. การจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน และกิจกรรม Road Show เพ่ือชักชวนให้นักลงทุน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อาทิ ภาคเหนือที่จังหวัด
เชียงใหม่ ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
สิงคโปร์ เป็นต้น 
 6. การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย       
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ในพ้ืนที่ทั้ง 3 อ าเภอ โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ 
 7. การผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน       
ในพ้ืนที่ให้ขอรับสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (กิจกรรม Cr - Investment 2017  
ณ อ าเภอเชียงแสน 25 - 26 ก.ย. 60) 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 3 อ าเภอ 
 2) การเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจ าศูนย์ OSS 
 3) การพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ซอฟแวร์และฐานข้อมูล 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ( 3 ภาษา ) 
 5) จัดการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในระดับอ าเภอ 
 6) จัดการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ระดับจังหวัด 
 7) การจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 5) การจัดหาที่ดินของรัฐ 
 จังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการแต่งตั้ง คณะท างานสนับสนุนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ด้านการจัดหา
ที่ดินของรัฐส าหรับเอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์) ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้จัดการสัมมนาและประชุม
ภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่เรื่อยมา เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
นโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติที่ประชุมครั้ง
ที่ 1/2559 เห็นชอบการจัดหาที่ดินตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ
เพ่ือมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแปลงที่ดินที่มีความเหมาะสมตามที่จังหวัดเชียงราย  
ได้น าเสนอ 3 แปลงดังนี้ 
 1. อ าเภอแม่สาย  มีจ านวน 1 แปลง คือ ที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ อ.ชร.1 โฉนดเลขที่ 467 
ต าบลโป่งผา เนื้อท่ีประมาณ 720 ไร่ 
  - สถานะปัจจุบัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุในนามกระทรวงการคลัง และโรงงานยาสูบ  
ใช้ประโยชน์ โดยให้ประชาชนเช่าพ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ยาสูบ เป็นต้น 
  - จากการส ารวจพ้ืนที่พบว่า บริ เวณดังกล่าวที่ตั้ งมีความเหมาะสมเนื่องจากมีที่ตั้ง 
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) มีการเข้าถึงในพ้ืนที่สะดวก และใกล้กับด่านชายแดนแม่สาย  
                     - กรมธนารักษ์ เจรจากับโรงงานยาสูบเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ โดยโรงงานยาสูบชี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นว่าเป็นแหล่งปลูกยาสูบที่ให้ผลผลิตสูงและดีที่สุดของประเทศ   
 2. อ าเภอเชียงแสน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. ต าบลบ้านแซว บริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 
แห่งที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 651 ไร่ (บริเวณพ้ืนที่ริมถนนฝั่งตะวันตกเนื้อที่ประมาณ 291 ไร่ และฝั่งตะวันออก 
เนื้อท่ีประมาณ 360 ไร่ โดยจะกันพื้นที่ชุมชนออก) 
  - สถานะบริเวณดังกล่าวมีการออก สปก. 4 - 01 เต็มทั้งพ้ืนที่และได้จัดสรรให้ราษฎร 
ท ากินแล้ว โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพาะปลูกพืชไร่ (สับปะรด มะละกอ) เป็นส่วนใหญ่ และนาข้าว ยางพารา 
บางส่วน 
  -  จากการประชุม กนพ. ครั้ งที่  1/2559 ได้มอบหมายให้  ส านักงานปฎิรูปที่ ดิน 
เพ่ือการเกษตร ด าเนินการพิจารณาแนวทางการจัดที่ดินอ่ืน หรือชดเชยการเสียสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่  
ก่อนถอนสภาพพ้ืนที่ด้วย ม.44 
  - คณะท างานฯ ได้ประมาณการค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ ที่ดินไร่ละ 200,000 บาท 
แต่ข้อเสนอของทางชุมชน ได้เสนอในราคาไร่ละ 900,000 บาท โดยมติที่ประชุมอนุฯ ที่ดิน ครั้งที่ 2/2559  
ได้ขอยกเลิกแปลงที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ามีผลกระทบต่อราษฎรเป็นจ านวนมาก และข้อเสนอค่าเยียวยา นั้น 
มีราคาท่ีสูง อาจเป็นภาระต่องบประมาณมากเกินไป ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน   
 3. อ าเภอเชียงของ  มีจ านวน 1 แปลง คือ สาธารณะประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว”      
ต าบลสถาน เนื้อท่ีประมาณ 531 ไร่ 
  - สถานะได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว” 
                    - จากการลงพ้ืนที่พบว่า มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ อยู่ริมแม่น้ าอิงมีหนองน้ าธรรมชาติ     
ในพ้ืนที่ ไม่มีราษฎรเข้าไปท าการเกษตร มีเพียงการเก็บของป่าและเลี้ยงสัตว์    
  - จากการประชาคมหมู่บ้าน อ าเภอเชียงของ แจ้งว่า ที่ประชุมประชาคมมีมติว่าจะอนุรักษ์
ที่ดินดังกล่าวไว้เป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป จังหวัดเชียงรายจึงจะได้รายงานผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว ไปยังส านักนายกรัฐมนตรี สศช. และ มท. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา โดยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2560 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการฯ ครั้งที่ 1/60 เห็นชอบ 
ให้ชะลอการจัดหาที่ดินในพ้ืนที่ อ าเภอเชียงของเอาไว้ก่อน 
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 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายพบว่ามีอุปสรรคในการจัดหาที่ดินของภาครัฐฯ    ทั้ง 
3 อ าเภอ แตกต่างกันไป ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการประชุมคณะท างานสนับสนุนการจัดตั้ง       เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายขึ้น เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2561 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา 
การจัดการที่ดินที่เหมาะสมเพ่ือใช้ประโยชน์ และเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหาร
จัดการ โดยมติที่ประชุมดังกล่าว จังหวัดขอเสนอแนวทางการจัดหาที่ดินเพ่ิมเติม โดยเสนอที่ดินของเอกชน  
ขนาดเนื้อที่แต่ละแปลงประมาณ 800 - 1,000 ไร่ ทั้ง 3 อ าเภอ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นได้เสนอราคาที่ดินประมาณ 300,000 บาทต่อไร่ เพ่ือพิจารณา 
  - ล่าสุดในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 
1/2561 (24 ส.ค. 61) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยมติที่ประชุม เห็นชอบให้
ชะลอการจัดหาที่ดินฯ ในพ้ืนที่ทั้ง 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายไว้ก่อน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ  
ในการที่ภาครัฐจะไปซื้อที่ดินของภาคเอกชนมาพัฒนา ซึ่งทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดเชียงราย ก็ยังคงความ 
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ โดยมีแนวทางแก้ไข คือ ให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ และน าเสนอข้อมูล  
ด้านสิทธิประโยชน์อย่างรอบด้านให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 6) การบริหารจัดการด้านแรงงาน 
 กระทรวงแรงงานได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์  
ที่เข้ามาท างานในลักษณะ ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่ง พรบ. การท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 โดยคนต่างด้าวสามารถถือบัตรผ่านแดนเข้าจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก สามารถท างานใน 
3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่จัน และ อ าเภอเมือง (ระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง) เริ่มมีผลบังคับใช้ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
  ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานให้บริการอยู่ 2 จุด (อ าเภอเมือง  
และอ าเภอแม่สาย) การจ้างงานแรงงานลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - สิงหาคม 2561  
มีสถิติการจ้างอยู่ที่ 227 คน (เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ทั้งหมด) ยังถือว่ามีจ านวนไม่มากนัก เนื่องจาก 
ตอนแรกแรงงานที่เข้าเงื่อนไขจะต้องมีบัตรผ่านแดนในฐานะผู้มีภูมิล าเนาในจังหวัดท่าขี้เหล็กเท่านั้น  
ซ่ึงจังหวัดท่าขี้เหล็กประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นกัน ต่อมาจึงมีการผ่อนปรนให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณ
รอบจังหวัดท่าขี้เหล็กสามารถถือบัตรผ่านแดนดังกล่าวได้ แต่ก็ยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย เพราะการข้ามแดน 
จะมีค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาตท างาน และการตรวจสุขภาพส าหรับใบอนุญาตท างานไม่เกิน 3 เดือน 
ในขณะที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้บัตรผ่านแดน เพ่ือท างานแบบไป - กลับ หรือตามฤดูกาล  
เป็นระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง และขอบเขตการจ้างงานยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่อีก 2 อ าเภอ (อ าเภอเชียงแสน 
และอ าเภอเชียงของ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
 7) การแก้ไขผังเมืองรวม 
 7.1) ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา โดยขอยกเลิกบัญชีแนบท้าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 
 7.2) จังหวัดเชียงรายด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ ปรึกษา (บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี  
คอนซัลเท็นส์ จ ากัด) ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
 7.3) มีประกาศ เมื่อวันที่  12 มกราคม 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ออกกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561 โดยมีการแก้ไขและยกเลิก
ความในวรรคต่าง ๆ รวมถึงยกเลิกบัญชีแนบท้ายผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 และเพ่ิมประเภท 
ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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 8) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืน ๆ 
เป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการเจริญเติบโตของเมือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีโครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 
  - โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย (ขบ.) มีเนื้อที่ 
330 ไร่ 18 ตารางวา ตั้งอยู่บน ถ.ทล.1356 ประชิดด้านพรมแดนเชียงของ อยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ าโขง
แห่งที่ 4 ไป 1 กม. งบประมาณ 2,200 ล้านบาท รองรับสินค้าได้สูงสุด 270,000 TEU เส้นทางการขนส่ง 
ซึ่งจะรับสินค้าจากจีนตะวันตกทางเส้น R3A และเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเป็นระบบรางด้วยรถไฟทางคู่        
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เพ่ือขนส่งมายังท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือปากบาราในอนาคต   
ความคืบหน้าโครงการ ได้ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด จัดกรรมสิทธิ์และเวนคืนที่ดิน 
เสร็จสมบูรณ์แล้ว มีการจ้างเหมาเพ่ือก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ ระยะที่ 1 วงเงิน 1,360 ล้านบาท โดยก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562 ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามประสิทธิ์ 
ขณะนี้มีการปรับพ้ืนผิวหน้าดินและได้มีการเริ่มก่อสร้างแล้วในช่วงระยะที่ 1 อาทิ งานดิน งานโครงสร้าง 
ชั้นทาง งานผิวทางจราจร งานอาคาร งานโครงสร้างระบบประปา - ไฟฟ้า ซึ่งรวมความก้าวหน้าของโครงการ 
ด าเนินการก่อสร้างตัวอาคาร (ทั้งหมด 9 อาคาร , ลงเสาเข็มแล้ว 6 อาคาร) และถมดินในพ้ืนที่ และปรับพ้ืนที่
หลายชั้นอย่างต่อเนื่อง **ผลงานปัจจุบันก่อสร้างไปแล้ว 30 % 
  - โครงการทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก (ทล.) หรือวงแหวนฝั่งตะวันตกจะเชื่อมกับ
ถนนบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยกรมทางหลวง มีจุดเริ่มต้นบริเวณถนนพหลโยธิน            
ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย ผ่านพ้ืนที่หลายต าบลในเขตอ าเภอเมืองเชียงรายฝั่งตะวันตกเป็นวงแหวน
มาจนถึง ต าบลริมกก ต าบลบ้านดู่ บรรจบกับถนนพหลโยธินหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ระยะทางประมาณ 
16 กิโลเมตร งบประมาณ 1,600 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างแล้ว 
ช่วงที่ 1 ผู้รับจ้าง คือ บริษัทหาญเจริญแอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จ ากัด ด าเนินการได้ 82 % และช่วงที่ 2  
ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แพร่ธรรมรงค์วิทย์ จ ากัด ด าเนินการได้ 62 % โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี มีก าหนด
แล้วเสร็จปี 2562    
  - โครงการทางหลวงหมายเลข 1290 อ าเภอเชียงแสน - อ าเภอเชียงของ ตอน 3 (ทล.)  
ระหว่าง กม. 72+027.000 (ใหม่) / กม.21+000.000 (เก่า) ถึง กม.93+027.000 (ใหม่) / กม.
0+000.000 (เก่า) ระยะทางยาวประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจ รองรับ
เส้นทาง R3A ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ซึ่งความคืบหน้าของโครงการ ผลงานรวมขณะนี้ที่ 94 %  
มีบริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จ ากัด เป็นผู้รับจ้าง และมีส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวงเป็น
ผู้ควบคุมงาน 
  -  โครงการก่อสร้ างถนนสาย เชียงราย -  อ า เภอเชียงแสน ตอน 2 งบประมาณ
1,656,210,000 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน ความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน ท างานบดอัดชั้น
พ้ืนทาง งานเทคอนกรีต Plank - Girder งานเจาะเสาเข็มส าหรับสะพาน งานวางท่อลอดกลม และ งานดินถม 
เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน กว้าง 9 เมตร  สรุปมี ผลงานสะสม 
56 % 
  - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย - อ าเภอขุนตาล (บ้านหัวดอย - 
บ้านใหม่มงคล) เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องจาก จังหวัดเชียงราย 
ตามแนวทางหลวงหมายเลข 1152 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1020 ที่อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 อ าเภอเชียงของ - ห้วยทราย อีกทั้ง 
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เป็นเส้นทางในการรองรับการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับลาว และจีน (คุณหมิง  , R3A)  
พร้อมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ 
บริเวณบ้านหัวดอย ต าบลท่าสาย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (กม.6+400.000 ของแยกทางหลวง
หมายเลข 1020) ผ่านอ าเภอเวียงชัย ต าบลผางาม ต าบลดอนศิลา และสิ้นสุดโครงการฯ ที่กม.19+000.000 
บ้านใหม่มงคล เข้าสู่อ าเภอขุนตาล และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1020 ที่อ าเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1080 วัน ระยะเวลาด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในปี 2563 
ส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นผู้ควบคุมงาน สรุปมีผลงานสะสม 11.5 % 
  - โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจ าหน่ายไฟฟ้า ระยะที่ 1 ก่อสร้างสายส่งระยะทาง  
64 วงจร - กิโลเมตร ณ อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน งบประมาณ 260 ล้านบาท ด าเนินการ
ก่อสร้างในปี 2561 
  - โครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย (ห้วยไคร้ -  
แม่จัน - เชียงแสน) ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายน้ าประปาจากสถานีผลิตน้ าเชียงแสน 
(แม่น้ าโขง) เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
(ปัจจุบันใช้แหล่งน้ ากกเพียงแหล่งเดียว) อ าเภอแม่จัน และอ าเภอแม่สาย 
  - โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบประปา อ.เชียงแสน  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน มีการโอนจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณในการด าเนินงาน 45 ล้านบาท ในวันที่  
8 พฤษภาคม 2560 ส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบน้ าประปา)  
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย งวดที่ 1 (50 % แรก) จ านวน 22,349,625 บาท 
  - โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อ าเภอเมือง  
อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงของ อ าเภอพาน และอ าเภอเทิง เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
  - โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เมื่อวันที่   
31 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ระยะทาง 
323.1 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 85,345 ล้านบาท จ านวน 26 สถานี ผ่านพ้ืนที่ 59 ต าบล 17 อ าเภอ  
ใน 4 จังหวัด โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ.  2566 ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย ได้มาจัดประชุมเพ่ือสร้างการรับรู้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีนายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย 
  -  โครงการส่ ง เสริมพัฒนาการค้ า  การลงทุน  Logistics รองรับการ เชื่ อมโยง เ พ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน (โยธาฯ) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับ 
การเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมปรับปรุงทางขึ้นลงท่าเรือแพขนานยนต์ (บั๊ค) 
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีจอดรถ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้งบประมาณ 45,000,000 บาท 
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ส่งเอกสารขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน 
Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน จ านวน 6,266,550 บาท 
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 (2.2) ปัญหา อุปสรรค และความเห็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   1. นโยบายการพัฒนา 
  กลไกการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของทั้ง 10 พ้ืนที่ ยังไม่ชัดเจน ปัจจุบันมีเพียง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ขึ้นมารองรับฉบับเดียว  
ในขณะที่ส่วนกลางมีกลไก ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แต่งตั้ งโดย
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฯ รวม 6 คณะ แต่งตั้งโดย กนพ. แต่ยังไม่มีการ
แต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 10 จังหวัด หรืออย่างพ้ืนที่เขตพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีพระราชบัญญัติ       
เขตพิเศษภาคตะวันออกมารองรับ จึงควรมีการเร่งรัดการออก พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีผลบังคับใช้
โดยเร็ว เพื่อก าหนดกลไกการบริหารให้ชัดเจนในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และระดับพื้นท่ี 
    2. มาตรการ 
  2.1) สิทธิประโยชน์ 
  - สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI ยังไม่จูงใจพอส าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือประเทศเพ่ือนบ้าน 
เช่น ลาว ,เมียนมาร์ ,จีน จึงควรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้สูงขึ้น 
กว่าพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
  - ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ไม่ทราบเรื่องการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ หรือเล็งเห็นประโยชน์  
และความส าคัญเท่าที่ควร จึงควรเพ่ิมเรื่องการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ  
ในพ้ืนที่ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น เงินทุนกู้ยืมส าหรับลงทุน
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือการลดอัตราช าระดอกเบี้ยของเงินทุนกู้ยืม เป็นต้น  
  2.2) แรงงานต่างด้าวแบบไป - กลับ 
  กระทรวงแรงงานออกแนวปฏิบัติ การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์  
ที่เข้ามาท างานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท างาน 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยเริ่มใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีจ านวนแรงงานทั้งสิ้น 227 คน (ข้อมูล ณ  
เดือนสิงหาคม 2561) โดยเดินทางเข้ามาทางจุดผ่านแดนแม่สาย - ท่าข้ีเหล็ก สามารถท างานในอ าเภอแม่สาย 
อ าเภอแม่จัน และอ าเภอเมืองเชียงราย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ในอ าเภอ 
เชียงแสนและอ าเภอเชียงของ จึงควรขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั้ง 3 อ าเภอเป้าหมาย 
  3) การจัดหาพื นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   หลังจากที่จังหวัดเชียงรายถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ราคาที่ดินในพ้ืนที่
เป้าหมายทั้ง 3 อ าเภอ มีราคาที่ดินสูงขึ้นหลายสิบเท่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าหรับนักลงทุนนอกพ้ืนที่    
จังหวัดเชียงรายจึงได้เสนอพ้ืนที่พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ จ านวน 3 แปลง ซึ่งที่ผ่านมา 
มีอุปสรรคในการจัดหาที่ดินของภาครัฐฯ ทั้ง 3 อ าเภอ แตกต่างกันไป ปัจจุบันในการประชุมคณะอนุกรรมการ   
ด้านการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2561 (24 ส.ค.61) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ชะลอการจัดหาที่ดินฯ ในพ้ืนที่ทั้ง 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย 
ไว้ก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถหาที่ดินของรัฐมาเป็นที่พัฒนาได้ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ และน าเสนอข้อมูล 
ด้านสิทธิประโยชน์อย่างรอบด้านให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยให้เป็นเรื่องของภาคเอกชนในการ
หาซื้อท่ีดินที่มีเอกสิทธิ์ตามกลไกตลาด หรือจะเข้าสู่กระบวนการหาที่ดินแปลงใหม่ ต่อไป 
 (4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย 
 1) ภาพรวมการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย 
 จากสถานการณ์การค้าชายแดนพบว่าสถานการณ์ในภาพรวมจังหวัดเชียงรายมีการส่งออกเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) อย่างไรก็ดีจีนจะเห็นได้ว่า
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ประเทศไทยส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้น้อยลง ในขณะที่ส่งออกไปยัง สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาร์ มีแนวโน้มชะลอตัว  

 ตารางท่ี 68 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายและประเทศคู่ค้า ประจ าปี 2558 - 2560  
ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) 

ส่งออก น้าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า ส่งออก น้าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า 

2561(ถึง 
พ.ย.) 

11,889.66 6,206.93 18,096.59 5,682.73 13,448.44 273.72 13,722.16 13,174.72 

2560 11,880.62 7,189.20 19,069.82 4,691.42 12,692.41 153.19 12,845.60 12,539.22 

2559 7,721.43 6,517.39 14,238.82 1,204.04 12,199.17 182.07 12,381.24 12,017.10 

2558 4,430.77 4,638.87 9,069.64 -208.10 15,695.85 158.38 15,854.23 15,537.47 

 

ปี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย 

มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) มูลค่าทางการค้า (ล้านบาท) 

ส่งออก น้าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า ส่งออก น้าเข้า การค้ารวม ดุลการค้า 

2561(ถึง 
พ.ย.) 

14,687.43 362.78 15,050.21 14,324.65 40,025.53 6,843.43 46,868.96 33,182.10 

2560 15,352.48 497.67 15,850.15 14,854.81 39,925.51 7,840.07 47,765.58 32,085.44 

2559 18,107.84 92.31 18,200.15 18,015.53 38,028.44 6,791.77 44,820.21 31,236.67 

2558 19,518.09 584.74 20,102.83 18,933.35 39,644.71 5,381.99 45,026.70 34,262.72 

 2) ปัญหาอุปสรรคทางการค้า การลงทุน  
 2.1) ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ปัญหาในด้านการอ านวยความสะดวกตลอดเส้นทางขนส่ง เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง            
ใน สปป.ลาว มีสภาพถนนค่อนข้างคดเคี้ยวและยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ความไม่แน่นอน  
ของอัตราค่าธรรมเนียม กล่าวคือ สปป.ลาว เก็บค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านแดนร้อยละ 3 - 5 ของราคาสินค้า 
รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในแต่ละแขวงที่ต่างกัน โดยไม่มีความแน่นอนในแต่ละด่ าน ความแตกต่าง 
ของข้อก าหนดทางเทคนิคของรถ สปป.ลาว ก าหนดพิกัดน้ าหนักรถบรรทุกของแต่ละแขวงยังไม่เท่ากัน  
เช่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 บริเวณด่านพรมแดนไทย - สปป.ลาว สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ 
- ห้วยทราย) อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบการขนส่ง (รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ) ซึ่งเป็นผู้ส่งออก
ผลไม้ไปยัง จีน ผ่าน สปป.ลาว ได้จอดปิดถนนจากการได้รับความเดือดร้อนในการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น  
ณ ด่านจอดเปลี่ยนถ่ายสินค้าใน สปป.ลาว  และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกจุดหนึ่ง ณ ด่านบ่อเต็น  
(ชายแดน สปป.ลาว - จีน) อีกประมาณ 6,000 - 8,000 บาท จึงมีรถตกค้าง ณ ทั้งสองฝั่ง ประมาณ 130 คัน  
ซึ่งเป็นรถบรรทุกผลไม้ มีมูลค่าสินค้ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า 200 ล้านบาท    
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  จังหวัดเชียงรายได้หารือและเจรจากับแขวงบ่อแก้ว เพ่ือส่งเสริมการใช้สะพานมิตรภาพ  
ไทย - ลาว แห่งที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย 
ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือข้อตกลง 

 2.2) ด้านสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
   1. ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อย ท าให้เกิดปัญหา
ความไม่สงบตามแนวชายแดนและไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ 
  2. ปัญหาการเรียกเก็บเงินนอกระบบระหว่างการขนส่งสินค้าชายแดน ท าให้สินค้ามีต้นทุนสูง 
  3. เส้นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงการค้า ไทย - เมียนมาร์ (รัฐฉาน) มีสภาพช ารุดเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้า 
 2.3) ด้านสาธารณรฐัประชาชนจีน  
1.การส่งออกสินค้าแช่แข็ง (กลุ่มสินค้าสัตว์ปีก) ในปี 2557 - 2558 มีมูลค่าการส่งออก 5,000 - 7,000 
ล้านบาท ส าหรับเนื้อไก่แช่แข็ง ประเทศไทยและจีนยังไม่มีการรับรองมาตรฐานโรงงานช าแหละซึ่งกันและกัน 
จึงไม่สามารถส่งออกไปจีนได้โดยตรงต้องส่งผ่านลาวและเมียนมาร์ ประเทศจีนเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่เป็นอันดับ 2 
ของโลก โดยเฉพาะเนื้ออกไก่ แต่จีนมีความต้องการบริโภคชิ้นส่วนปลายปีกไก่และตีนไก่ จึงมีความกังวลว่าถ้า
ผลักดันให้มีการเปิดตลาด (มีการตรวจรับรองระหว่างไทย - จีน) มีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะเสียเปรียบเพราะ
จีนต้องการจะผลักดันเนื้ออกไก่ที่จีนไม่นิยมบริโภคเข้ามาไทยจ านวนมาก (ทุ่มตลาด) แต่ไทยจะมีตลาดเพ่ิมขึ้น
เพียงชิ้นส่วนปลายปีกไก่และตีนไก่เท่านั้น ประกอบกับเรื่องของโรคระบาดที่จะเข้ามาไทย เนื่องจากสินค้าจีน 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน  

2.การขนส่งผ่านแดน สปป.ลาว ไปจีน เนื่องจากจีนและไทยยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
การขนส่งข้ามแดน รถบรรทุกไทยจึงไม่สามารถขนสินค้าไปยังจีนได้โดยตรง การขนส่งสินค้าผลไม้จากไทย  
ที่นิยมใช้เส้นทาง R3A จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนหัวรถหรือถ่ายสินค้า ณ ด่านบ่อเต็นของสปป.ลาว และส าหรับ
การขนส่งผ่านแดน สปป.ลาว ไปเวียดนาม เนื่องจาก เส้นทาง R8 และ R12 (ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นกว่า 
เส้นทาง R9 ในการขนส่งสินค้าจากไทยผ่าน สปป.ลาว ไปยังเวียดนาม) ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในความตกลง  
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region Cross Border 
Transport Agreement: GMS CBTA) ท าให้การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้รับความสะดวก                         
โดยผู้ประกอบการต้องเสียเวลาจากการตรวจสอบสินค้าจากหลายด่านใน สปป.ลาว และเวียดนาม  
และเสียค่าธรรมเนียม ในการผ่านเส้นทาง 

3. การปิดท่าเรือสบหลวยของเมียนมาร์   
  การส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสน ผู้ประกอบการชายแดนนิยมส่งออกสินค้าเพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง เนื้อและชิ้นส่วนแช่แข็ง โคมีชีวิต  
สุกรมีชีวิต น้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ ล าไยอบแห้ง ฯลฯ เนื่องจากเป็นช่องทางการส่งออกที่มีต้นทุนการขนส่งต่ า  
เมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าในช่องทางอ่ืนๆ หรือทางบกส่งไปยังท่าเรือสบหลวยของเมียนมาร์อยู่ห่างจาก
สามเหลี่ยมทองค า 195 กิโลเมตร ปริมาณเรือที่ขนส่งในแม่น้ าโขงมีเรือจีน 130 - 150 ล า เรือลาว  
400 – 500 ล า เรือเมียนมาร์ 20 ล า และเรือไทย 10 ล า ขนสินค้ามาขึ้นที่ท่าเรือสบหลวยของเมียนมาร์  
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท่าเรือสบหลวยห่างจากท่าเรือกวนเหล่ยของจีน ประมาณ 68 กม. (ท่าเรือกวนเหล่ย  
มีเครนใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอยู่ครบ (CIQ) แต่ร่องน้ าการเดินเรือเข้ายากมาก เรือส่วนใหญ่จึงมุ่งไปลง
ท่าเรือสบหลวยของเมียนมาร์ เพ่ือเปลี่ยนถ่ายขึ้นรถแล้วเข้าจีนทางบก) ต่อมาเมียนมาร์ปิดท่าเรือสบหลวย 
เนื่องจากท่าเรือบสบหลวยของเมียนมาร์เป็นท่าเรือที่อยู่นอกเหนือตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ า
ล้านช้าง - แม่น้ าโขง จากการที่พม่าปิดท่าเรือสบหลวย ส่งผลให้การค้าชะงักลงกว่า 70 - 80 % เหลือเพียง
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สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ยังขนส่งกันอยู่ ไม่มีการขนส่งคราวละมาก ๆ เหมือนเดิม โดยบางส่วนก็ขนส่ง 
ผ่านถนน เส้น R3A  (ไทย - สปป.ลาว - จีนตอนใต้) และ R3B ผ่านประเทศเมียนมาร์แทน     
  3) ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
  3.1) ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 1. การสร้างเครือข่ายการท างานไทยควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายการท างาน  
ผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของไทยกับประเทศต่าง  ๆ             
โดยแนวทางหนึ่งที่น่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
คือ การพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ผ่านการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน              
การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรของประเทศเหล่านี้ 

 2. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐควรมีการ 
บูรณาการการท างานร่วมกัน และควรให้ความส าคัญกับการท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
และระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจริงและอยู่ในท้องที่  โดยเฉพาะ          
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความเข้าใจ  
ในข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ประกอบการพิจารณาจัดเตรียมการเจรจาให้ เป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศมากท่ีสุด 

3.2) ด้านสหภาพเมียนมาร์ 
  1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ให้มีความใกล้ชิดยิ่ งขึ้น  
โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง 
  2. จัดงานแสดงสินค้าไทยในพม่าเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้ผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ 
ได้รู้จักมากขึ้น และเพ่ือให้ผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ภักดีต่อสินค้าของประเทศไทย 
 

3.3) ด้านสาธารณรฐัประชาชนจีน  
1. ประเด็นปัญหาการปิดท่าเรือสบหลวย เป็นเรื่องระดับรัฐบาลที่จะต้องเร่งหารือ  

กับประเทศเพ่ือนบ้านและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ควบคู่ไปกับจีนต อนใต้  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือกวนเหล่ยของจีน โดยให้มีการลดหย่อนมาตรการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บภาษี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าได้  
โดยมีต้นทุนไม่สูงมากและสามารถแข่งขันได้ จึงเห็นควรน าประเด็นปัญหาเรื่ องการปิดท่าเรือสบหลวย  
เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป และควรมีการจัดท า
กรอบความตกลงและร่วมมือในระดับภูมิภาคและทวิภาคีที่ เป็นฐานรองรับการพัฒนาความเชื่อมโยง  
ความร่วมมือในทางเศรษฐกิจและด้านอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการค้าและการอ านวยความสะดวก 
ด้านการขนส่งระหว่างกัน 

2. ประเด็นมาตรการน าเข้า - ส่งออก สินค้าแช่แข็ง เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ระดับประเทศต้องพิจารณาหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับข้อตกลงด้านสุขอนามัยระหว่างกัน



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  ความม่ันคง หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปล ง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ   
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง
กับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถงึ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สู ง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ 
มีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ 
เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา 
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
เ พ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ 
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
1. ความม่ันคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ .ศ.  2560 - 2564 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนา เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งช าติ เ สนอ  และให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ พัฒนา เศรษฐกิ จ 
และสังคมแห่งชาติ รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
และแนวทางการปฏิรูปประเทศ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทั้ง ๖ ด้าน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ 
ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรก 
ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น 
ในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ า 
ในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม  
บริการ การลงทุน การพัฒนา SME  และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น 

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม   

 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ศักยภาพโอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประสานและพัฒนาความร่วมมือ 
กันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพัน 
และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 
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๑.๓ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทยแลนด์  

๔.๐” มาใช้เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ ประการ ได้แก่ ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา  
(Imbalance Trap) โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม   
ซึ่งไทยแลนด์ ๔.๐ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value - Based Economy” หรือ เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศ 

ที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่  
และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้ านการวิจัยและพัฒนา  
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง 
การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง 

๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้  
โอกาสและความมั่งคั่งที่ เกิดขึ้น โดยกลไกนี้ประกอบด้วยการสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด   
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหา 
และความท้าทายทางสังคมในมิติต่าง ๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริม 
และสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงาน
ใหม่ๆ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะ 
และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษี 
ให้แก่ผู้ ที่ มี รายได้ต่ า กว่ า เกณฑ์ที่ ก าหนดแบบมี เงื่ อนไข (Negative Income Tax)  เ พ่ือแก้ ไขกับดัก 
ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่ งคั่ งของไทยในอนาคตจะต้องค านึงถึง 
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุล 
ของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน  
การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การค านึงถึง
ประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลก
ด้วยในเวลาเดียวกัน 

กลไกขับเคลื่อน ทั้ง ๓ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพา 
การลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน  
สร้างการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอ 
ที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศเอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเอง 
ในระดับหนึ่ง 
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 1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจ าปี พ.ศ. 
2561 - 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงสู่สากล  
ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 
ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
  4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี  
ความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

1.6 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล” 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า 
การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6  
และ GMS 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางหลัก 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 
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เป้าประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการ 

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
 วิสัยทัศน ์
  “ยึดหลกัธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนยร์วมเศรษฐกิจการค้า   
 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข” 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  - กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน  

  - กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
            - กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น  
  เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
             - กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
              - กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
              - กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
    ให้ได้มาตรฐานสากล  
             - กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
  - กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
  - กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  - กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
  - กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนา  
  เศรษฐกิจชายแดน 
  - กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  - กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
  - กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  - กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้าน อิเล็กทรอนิกส์ 
  และปัญหาแรงงานต่างด้าว  
  - กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
  - กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  
  - กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
  - กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
  - กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  - กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
  - กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี  

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) 

  วิสัยทัศน์ 
    "ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข" 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  - กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน  

  - กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร  
        - กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
              - กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
              - กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่ น 
  ให้ได้มาตรฐานสากล  
             - กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
  - กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์  ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
  - กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
  - กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 

 - กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 - กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 - กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

  - กลยุทธ์ 4.2 ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย  
 - กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
 - กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
  - กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ  
  - กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  
  - กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
  - กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  - กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
  - กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
  - กลยุทธ์ 6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
 - เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ 
 - เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

- เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติและแนวชายแดน 
- เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 
- สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
  - อัตราการขยายตัวของรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
  - ประชาชนได้รับการศึกษามากข้ึนและอัตราจ านวนของผู้ป่วยลดลง 

 - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
 - จ านวนขยะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริมการศึกษา อบรมให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ค่าเป้าหมาย 
 - รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
 - สัดส่วนคนจนลดลงและสถานบริการได้มาตรฐาน 
 - ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้นและจ านวนผู้ป่วยลดลง 
 - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
 - ส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและปลอดขยะ ไร้มลพิษ 

  - ร้อยละของกลุ่มพลังมวลชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงราย 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
 ด้วยจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออก
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและล าปาง และทิศตะวันตก
ติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ 
ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
ของจังหวัดเชียงราย “ประตูสู่อนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน+3 และศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม” 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
หวง 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบการประสานแผนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาอ าเภอ 
หวง 

โครงการประสานแผนระดับอ าเภอ 

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

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

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
(พะเยา,เชียงราย,แพร่,น่าน) 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) พบว่า จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1.ท าเลที่ตั้ งเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  

ทัง้ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
  2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ป่า 
  3.  มี พ้ืนที่การเกษตรที่ อุดมสมบูรณ์สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
อาทิเช่น ข้าวหอมมะลิ กาแฟ ชา ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ปลานิล ส้มโอเวียงแก่น  
ข้าวเหนียวเขีย้วงูและโคขุน   
  4. ที่ตั้ง มีภูมิประเทศและภูมิภาคที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ สามารถเชื่อมโยง  
ไปยังกลุ่มท่องเที่ยว GMS และกลุ่ม ASEAN +6,+3  

5. มีสถาบันการศึกษาบุคลากรการศึกษาภาครัฐทุกระดับ ประชากรได้รับโอกาทางการศึกษา
ที่ทั่วถึง สถาบันการศึกษามีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด  

6.  มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถใช้ เป็นต้นแบบ 
ในการน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

7. มีสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน  
สถานบริการในระดับอ าเภอและระดับต าบลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดจนภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือก  

8. ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธ์เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น  
9.  มีสินค้าผลิตภัณฑ์  OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์   

มีศักยภาพและเป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  
10. ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม 

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น รว่มกันท าให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
11.  มีหน่วยงานด้านความมั่ นคงที่มีความเข้มแข็ งสามารถบูรณาการการท างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จุดอ่อน (Weakness)  
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนสูง แต่มีพ้ืนที่ชลประทานเพียงร้อยละ 23.63 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ า

ในฤดูแล้ง เกษตรกรขาดการดูแลเอาใจใส่การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  
2. ทรัพยากรดินเริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีจากระบบการเกษตรบนพ้ืนที่สูงที่ไม่ถูกต้อง 

การเผาก่อนและหลังการเก็บเก่ียว ส่งผลต่อปัญหาหมอกควัน ปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี  
3. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เกษตรกร 

ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ท าการเกษตรแบบขาการบริหาร
จัดการด้านการผลิต  
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  4. ผู้ประกอบการ SME ขาดศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
  5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีข้อจ้ากัดไม่สามารถเท่ียวได้ตลอดปี (low season)  

6. ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค และขาดการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ  
7. ประชาชนขาดความตระหนักในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร  
8. ภาคธุรกิจและภาคเอกชน ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง  

  9. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าไม้ 
และขาดองค์ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติ  
  10. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ  
  11. สภาพภูมิศาสตร์มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ งทางบกและทางน้ า 
เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคง  

12. ความเหลื่อมล้ าทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์  
  13. ความเจริญของเมืองท าให้เกิดประชากรแฝง  

  ปัจจัยภายนอก (External Factors)  
  พบว่าโอกาสหรือทิศทางการพัฒนาและข้อจ ากัดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค สามารถสรุป
รายละเอียดได ้ดังนี้ 

  โอกาส (Opportunities)  
1. เป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ ตามกรอบความร่วมมือ GMS  
2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  

  3.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง 
และการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ า   
  4. รัฐบาลมีนโนบายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย  
และธุรกิจบริการสุขภาพ  
  5. ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ  
  6. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยมในคนไทยปลูกจิตส านึก และความภูมิใจ
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ  
  7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายประชารัฐ  
  8. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (โซนนิ่งการเกษตรกรรม) 
  9. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดภาวะการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก  
  10. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ  
  11. รัฐบาลมีนโยบายเน้นหนักในด้านการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการค้ามนุษย ์ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการจัดระเบียบสังคม 

  ข้อจ ากัด (Threats) 
 1. การน าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะ
พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
 ๒. กฎระเบียบทางการค้า การขนส่งใน GMS 
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 ๓. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศคู่ค้าในตลาดการค้าโลก 
มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
 ๔. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าเคลื่อนย้าย เข้า – ออก ภายในประเทศ 
 ๕. ปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงที่ เกิดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหายาเสพติด  
การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว อาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบเข้าเมืองของคนไร้รัฐ ปัญหาคนขอทาน 
/คนไร้ที่พ่ึง 
 6. ภาครัฐเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลชาวต่างด้าวเพ่ิมขึ้น เกิดโรคอุบัติใหม่  
และโรคอุบัติซ้ า ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 ๗. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว 
ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว หมอกควันไฟป่า เป็นต้น 
 ๘. ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหา
หมอกควันข้ามแดน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากจีน 
 ๙. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง/ความแห้งแล้ง เกิดขึ้น
ต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยขึ้น ส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด  
ความเสียหาย ปริมาณน้ าที่เข้าระบบชลประทานลดลง จ าเป็นต้องศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น การวางแนวทางพัฒนาเมืองและผังเมืองให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ๑๐. ภาวะคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและลดปริมาณลงเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบกับความหลากหลายทางชีวภาพ  
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้มงวดยิ่งขึ้น  
เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน 
 ๑๑. ภาวะคุกคามของเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความสมดุล 
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้มีการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้  
โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ ท าให้ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ หน่วยงานต้องมีภาระในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  จุดแข็งภายในองค์กร + โอกาสภายนอก  
  - เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS  
  - เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพระดับโลก (ข้าวหอมมะลิ กาแฟ ชา) และเป็นแหล่งผลิต
  สินค้าเฉพาะ (สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และ ส้มโอเวียงแก่น)  
  - เป็นเมืองศิลปิน  
  - เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  - เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยง  
  กลุ่มอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง (GMS)  
  - เป็นเมืองที่น่าอยู่ Green city และ food safety  
  - ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สนับสนุนด้านการค้าการลงทุนและ
  การท่องเที่ยวในพื้นที่  

  จุดแข็งภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก  
  - ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6  
  - เพ่ือก าหนดมาตรการด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม  
  - ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล และบริหารจัดการ  
  การผลิตสินค้า เกษตร ตามเขตเศรษฐกิจ (Zoning)  
  - ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับฝีมือ (Skill labour) 
  - สร้างมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชากรแฝง แรงงาน  
  และผู้ติดตาม เพ่ือป้องกันปัญหาสังคม 
  - ส่งเสริมมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และคุณภาพสินค้า OTOP สู่สากล และ GMS  

  จุดอ่อนภายในองค์กร + โอกาสภายนอก  
  -  บริหารจัดการทรัพยากรการผลิต  ให้มีประสิท ธิภาพเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม  
  (น้ า ดิน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ คน เทคโนโลยี ฯลฯ)  
  - พัฒนาผู้ประกอบการและเสริมสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
  - ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังป ีและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน  
  - ส่งเสริมการท าของเสียให้เป็นของดีและมีมูลค่าเพ่ิม  
  - พัฒนาระบบสร้างสุขภาพภาคประชาชน  
  - การบริหารจัดการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  
  - ส่งเสริมมาตรการน าเข้าแรงงานระดับล่างตามกฎหมายพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยี 
  เพ่ือทดแทนการใช้แรงงาน  
  - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ  
  - พัฒนาระบบรับมือภัยพิบัติทุกภาคส่วน  

  จุดอ่อนภายในองค์กร + อุปสรรคภายนอก  
  - ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าตามเขตเกษตรเศรษฐกิจ   
  - ส่งเสริมการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่  
  - ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ  
  - ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                     
 
 

  
   ด้านความมั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพและ                  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ   ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ        พัฒนาภาคเมือง          การต่างประเทศ ภูมิภาค       
 ธรรมาภิบาลภาครัฐ                      โลจิตส์ติก                              เทคโนโลยี นวัตกรรม             พื้นที่เศรษฐกจิ            และประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 
 
  
             การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ          การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                 การรักษาความมั่นคง และความ 
             คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน                 และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ                     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
             อยู่เย็นเป็นสุข                                           สมบูรณ์และยั่งยืน                           

     

  
 

 
 
 

  
 
 
  

                 
รายละเอียดหน้า 2.. 

  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิตส์ติกเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 

การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิม่มลูค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม่

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 

 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเท่ียว 

การพัฒนา
การศึกษาและการ

สาธารณสุข 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 การพัฒนาด้าน           
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ. 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และระบบคมนาคมขนส่ง 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเสรมิความเป็นธรรมลด
ความเหลือ่มล้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน 

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน 

การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมการ 

พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่อุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 
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เป้าประสงค ์
 
 
 
กลยุทธ ์

 
 
 
 

 

 

 

      

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อบจ. 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และระบบคมนาคมขนส่ง 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาการศึกษา 
และการสาธารณสุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

 

เพื่อสร้างการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการคา้ 
การลงทุน บริการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื้นทีป่กติและแนวชายแดน 

เพือ่ให้ประชาชนอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
มีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการสรา้ง
คนสังคมที่มีคุณภาพ 

1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหลง่น้้าและระบบบรหิารจัดการน้้าเพื่ออปุโภค 
บริโภค และการเกษตร 

3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

 

1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพและการตลาดเพือ่เพิม่
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานสากล 

3 ส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลกัษณ์ของคนในชุมชน 

4 ส่งเสรมิอนุรกัษ์ด้านศาสนาและเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน                               
 

 

4 ส่งเสรมิ อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

1 ส่งเสรมิและพฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

    และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

2 ส่งเสรมิและพฒันาการศึกษาสู่อาชีพ 

3 ส่งเสรมิและพฒันาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน 

4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

1 รักษาความสงบเรียบรอ้ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

   และทรัพย์สินของประชาชน  

2 ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเล็กทรอนกิส ์
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 

1 ส่งเสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  

2 ส่งเสรมิและพฒันาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย และมลภาวะ  

3 ส่งเสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์พลงังาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน  

2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ินของทกุภาคส่วน  
4 พัฒนาปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยเีพื่อรองรับระบบดิจทิัล 
5 ส่งเสรมินวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

บริหารงานทั่วไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา การเกษตร งบกลาง 

แผนงาน 

ผลผลติ/
โครงการ ผลผลิต/

โครงการ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการทรัพยากร่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6่ 
การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและ 
การบริหาร 

เพื่อสร้างการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านการค้า  

การลงทนุบริการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

ปกติและแนวชายแดน 

เพื่อให้ประชาชนอยู ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

สร้างภูมิคุ้มกันในการ 
สร้างคนสังคมที่มีคุณภาพ 

รายได้เฉลี่ยต อหัวเพิ่มขึ้น สัดส วนคนจนลดลง 
และสถานบริการได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้รบัการศึกษามากขึ้น 
และจ านวนผู้ป่วยลดลง 

ประชาชนได้รบัการช วยเหลือ 
ได้อย างทั่วถึง 

ส งเสริมให้เป็นพื้นที่สีเขยีว 
ปลอดขยะ่ไร้มลพิษ 

ร้อยละของกลุ มพลังมวลชน 
ผู้มีจิตอาสาช วยเหลือภาครัฐ 
ในการสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับหมู บ้าน 

1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบคมนาคมขนส งให้ได้มาตรฐาน 
2 พัฒนาแหล งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ าเพ่ืออุปโภค่บริโภค่และ
การเกษตร 
3 พัฒนางานด้านผังเมือง่ 
งานวิศวกรรม่จราจรและ 
งานควบคุมอาคาร 

 

1 ส งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 ส งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 
3 ส งเสริมและพัฒนาการท องเท่ียว่วิถีชีวิต 
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
4 ส งเสริม่อนุรักษ์่และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

 

1 ส งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย่ 
ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
2 ส งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู อาชีพ 
3่ส งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชน 
ในท้องถิ่น 
4่ส งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การบริการสาธารณสขุ 

 

1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน่ 
2 ป้องกัน่ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา่ยาเสพติด่อบายมุข่ 
สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก่เยาวชน่สตรี่ผู้สูงอายุ่ 
ผู้พิการ่และผู้ด้อยโอกาส 

 

1 ส งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ่
และสิ่งแวดล้อม่ 
2 ส งเสริมและพัฒนาการควบคุม่ป้องกัน่แก้ไข
ปัญหาขยะ่น้ าเสีย่และมลภาวะ่ 
3 ส งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและ 
การใช้พลังงานทดแทน 

 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น่ 
2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล่ 
3 ส งเสริมการมีส วนร วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ของทุกภาคส วน่ 
4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
5 ส งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข" 

 

 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

เป้าประสงค ์  

 

เป้าหมาย 

 

กลยุทธ ์

 

 

 

 

 

แผนงาน   
 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา การเกษตร งบกลาง การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัต ิ



144     

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม 1.เคหะและชุมชน  -ส านักการช่าง  -กองพัสดุและทรัพย์สิน
และระบบคมนาคมขนส่ง การเศรษฐกิจ 2.อุตสาหกรรมและการโยธา  -ส านักการช่าง  -กองคลัง

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 1.เคหะและชุมชน  -ส านักการช่าง  -กองพัสดุและทรัพย์สิน
และการท่องเท่ียว 2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ส านักการช่าง  -กองคลัง

 -กองแผนและงบประมาณ
3.การศาสนา วัฒนธรรม  -ส านักปลัด อบจ.
และนันทนาการ  -ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ส านักการช่าง
 -กองแผนและงบประมาณ

การเศรษฐกิจ 4.อุตสาหกรรมและการโยธา  -ส านักการช่าง
5.การเกษตร  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 -กองแผนและงบประมาณ

3 การพัฒนาการศึกษา บริการชุมชนและสังคม 1.การศึกษา  -ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  -กองพัสดุและทรัพย์สิน
และการสาธารณสุข  -กองแผนและงบประมาณ  -กองคลัง

2.สาธารณสุข  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 -กองแผนและงบประมาณ

3.การศาสนา วัฒนธรรม  -ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารท่ัวไป 1.การรักษาความสงบภายใน  -กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -กองพัสดุและทรัพย์สิน
และการป้องกันบรรเทา บริการชุมชนและสังคม 2.สังคมสงเคราะห์  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -กองคลัง
สาธารณภัย 3.เคหะและชุมชน  -ส านักการช่าง

4.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -ส านักปลัด อบจ.
 -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ส านักการช่าง
 -กองแผนและงบประมาณ

5.การศาสนา วัฒนธรรม  -ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ  -กองแผนและงบประมาณ

การเศรษฐกิจ 6.อุตสาหกรรมและการโยธา  -ส านักการช่าง

5 การบริหารทรัพยากร บริการชุมชนและสังคม 1.เคหะและชุมชน  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  -กองพัสดุและทรัพย์สิน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  -ส านักการช่าง  -กองคลัง
ให้สมบูรณ์และย่ังยืน การเศรษฐกิจ 2.การเกษตร  -กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 -ส านักการช่าง

6 การพัฒนาด้านการเมือง บริหารท่ัวไป 1.บริหารงานท่ัวไป  -ส านักปลัด อบจ./กองกิจการสภา อบจ.  -กองพัสดุและทรัพย์สิน
การปกครองและการบริหาร  -กองแผนและงบประมาณ  -กองคลัง

 -กองคลัง/กองพัสดุและทรัพย์สิน
 -กองการเจ้าหน้าท่ี

บริการชุมชนและสังคม 2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -กองกิจการสภา อบจ.
การเศรษฐกิจ 2.การเกษตร  -ส านักการช่าง

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน



 
 

 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน - - 1 500,000 - - - - - - 1 500,000
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - 66 107,200,000 74 166,350,000 5 25,000,000 5 25,000,000 150 323,550,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - 67 107,700,000 74 166,350,000 5 25,000,000 5 25,000,000 151 324,050,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน - - - - 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  - 6 1,830,000 13 4,775,000 2 800,000 2 800,000 23 8,205,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15 60,050,000 55 27,430,000 47 51,976,500 19 38,976,500 19 38,976,500 155 157,359,515
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 2 2,500,000  -  -  -  - 2 2,500,000
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - 9 4,580,000 5 1,350,000 2 950,000 2 950,000 18 7,830,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 15 60,050,000 70 33,840,000 68 61,601,500 23 40,726,500 23 40,726,500 199 176,894,515
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
  แผนงำน 2.1 การศึกษา 22 44,047,228 34 47,911,442 26 49,267,858 22 58,525,918 21 51,118,918 125 206,824,158
  แผนงำน 2.2 สาธารณสุข 4 4,242,000 12 8,350,000 13 13,807,500 12 10,952,500 12 10,952,500 53 44,062,504
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - 1 200,000 5 2,112,000 5 2,112,000 5 2,112,000 16 6,536,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 26 48,289,228 47 56,461,442 44 65,187,358 39 71,590,418 38 64,183,418 194 257,422,662
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 4 900,000 11 4,389,000 10 2,996,500 10 2,996,500 10 2,996,500 45 13,378,504
  แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 1 250,000 2 900,000 3 925,000 2 600,000 2 600,000 9 3,025,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 500,000  -  -  -  - 1 500,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3,700,000 13 12,330,000 12 10,490,000 11 10,040,000 11 10,040,000 51 42,900,004
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8 2,000,000 12 12,892,000 8 2,200,000 6 1,500,000 6 1,500,000 40 18,092,008
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 1 35,000,000 - -  -  -  -  - 1 35,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 17 6,850,000 39 65,511,000 34 17,111,500 29 15,136,500 29 15,136,500 147 112,895,516
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน 2 440,000 6 3,500,000 7 4,600,000 5 3,600,000 5 3,600,000 25 15,300,002
  แผนงำน 3.2 การเกษตร 2 400,000 22 10,000,000 32 16,600,000 3 700,000 3 700,000 62 28,000,002

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 4 840,000 28 13,500,000 39 21,200,000 8 4,300,000 8 4,300,000 87 43,300,004
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 19 8,210,000 15 6,140,000 12 3,079,000 12 3,079,000 11 2,979,000 69 15,277,019
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 3,100,000 5 3,900,000 3 1,400,000 2 900,000 2 900,000 18 7,100,006
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 10 8,509,000 2 400,000 2 400,000 14 9,309,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 25 11,310,000 20 10,040,000 25 12,988,000 16 4,379,000 15 4,279,000 101 31,686,025
รวม ผ .02 โครงกำรพัฒนำ อบจ.เชียงรำย 87 127,339,228 271 287,052,442 284 344,438,358 120 161,132,418 118 153,625,418 879 946,248,722
รวม ผ .02/1 โครงกำรท่ีเกินศักยภำพของ อบจ.เชียงรำย - - - - 25 715,152,532 12 159,271,000 - - 37 874,423,532

รวมท้ังส้ิน 87 127,339,228 271 287,052,442 309 1,059,590,890 132 320,403,418 118 153,625,418 916 1,820,672,254



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร
แบบกระพริบ

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร แบบกระพริบ 
จ านวน 26 ชุด  1 ชุด ประกอบด้วย
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
Crytalline Silicon 10 w 
2. แบตเตอร่ี (ชนิดไม่เติมน้ ากล่ัน) 
Maintenance - free 12V12Ah
3. เลนส์ใสเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม.
4. หลอด LED สีเหลือง จ านวน 170 LED
พร้อมคอนโทรล
5. วัสดุโคมโพลีคาบอเนตสีด า กันแดด กันฝน
6. เสาเหล็กกลมด า ขนาด 3 น้ิว พ่นสีขาว
คาดด า ความสูงจากพ้ืนดิน 2.50 ม. 
พร้อมฐานปูน

- 500,000 - - - จ านวนเสาสัญญาณ
ไฟจราจรแบบ
กระพริบ
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักการช่าง

รวม 1 โครงการ - - - 500,000 - - - - -

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

- 800,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

- 500,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

149     



150     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 840.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,040.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

11 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง
ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 380.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,280.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - ม.20 ต..วาวี 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.แม่กรณ์ - ม.9 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 145.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
725.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - 500,000  - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

15 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม .8
 ต.แม่ยาว - ม.13 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

17 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร .ถ1-0043
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.รอบเวียง - 
ม.1 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,000.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - 9,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

18 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทางเช่ือมระหว่าง
ม.19 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย -
ม.15 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - 9,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีไดรับ
การซ่อมสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

19 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการตีเส้น
จราจรในสายทางท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.ชร.

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ถนนจ านวน 4 สายทาง
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ชร. 
1.สายทาง ชร.ถ. 1 - 0020
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.หงาว
ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
2.สายทาง ชร.ถ. 1 - 0043
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.รอบเวียง
- ม.1 ต.ดอยฮาง อ.เมือง 
จ.เชียงราย
3.สายทาง ชร.ถ. 1 - 0045
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ริมกก
- ม.5 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
จ.เชียงราย
4.สายทาง ชร.ถ. 1 - 0059
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่สรวย
- ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

- - 500,000  - - ถนนจ านวน 
4 สายทางท่ีได้รับ
การตีเส้นจราจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

151     



152     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอพาน
20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ม่วงค า - 
ม.6 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

21 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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

- 500,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

- 500,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.ม่วงค า - ม.4
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตราฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

27 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเช่ือมระหว่าง ม .17 
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
จากภัยน้ าท่วม

ท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. จ านวน 
135.00 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. 11 บ่อ

 -  - 500,000  -  - จ านวนท่อระบาย
น้ า คสล. ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัย
น้ าท่วม

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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
มาตราฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

29 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.10 ต.ธารทอง - ม.6 ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,260.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,560.00 ตร.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

30 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม .6
 ต.ทรายขาว - ม.18 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,260.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,560.00 ตร.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

153     



154     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

31 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.11 ต.ธารทอง อ.พาน - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,260.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,560.00 ตร.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

อ าเภอแม่จัน
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน -
ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 290.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ไร่ - ม.5 
ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ท่าข้าวเปลือก -
ม.13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง - ม.10 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 เขต ทต.แม่ค า -
ม.7 เขต ทต.สายน้ าค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

44 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ป่าตึง - ม.9 
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.
ยาว 165.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตร.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

45 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม .5
 ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตร.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

46 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร .ถ1-0036
เช่ือมระหว่างแยก ทล .หมายเลข 1 
ม.3 ต.ศรีค้ า - ม.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

- - 9,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีไดรับ
การซ่อมสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

47 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ป่าซาง - ม.8 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขยายสะพาน คสล.
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 24.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 24.00 ม.

- - 1,500,000  - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

อ าเภอแม่สาย
48 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.บ้านด้าย - 
ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 360.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,160.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

52 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เลียบคลองชลประทาน เช่ือมระหว่าง
ม.2 ต.โป่งผา - ม.9 ต.เวียงพางค า 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 950.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
5,700.00 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

53 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.เวียงพางค า - 
ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

54 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร .ถ1-0029
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม -  
ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

- - 9,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีไดรับ
การซ่อมสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

55 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สะพาน อบจ.ชร.) เช่ือมระหว่าง 
ม.12 ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียงพางค า 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนไ
ด้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขยายสะพาน คสล.
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 8.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม.

- - 500,000  - - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอแม่สรวย
56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

- 500,000 - - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

62 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 30.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  - 3,000,000  -  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11,18 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย - ม.7 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 540.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,240.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.วาวี อ.แม่สรวย - 
ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 260.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,560.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขตติดต่อ 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 850.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

อ าเภอเวียงป่าเป้า
66 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 820.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,920.00
 ตร.ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

69 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 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 าเป็นไปอย่างสะดวก

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

- 1,500,000 - - - จ านวนความยาว
ของรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง

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

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

71 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.สันสลี - ม.3 
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ป่าง้ิว - ม.7 
ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

73 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.13 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.12 
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

74 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.1 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.8 
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

75 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.7 ต.เวียง - ม.4 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

76 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.12 ต.เวียง  - ม.1 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

77 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.2 ต.บ้านโป่ง  - ม.15 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

78 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.3 ต.บ้านโป่ง  - ม.12 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
79 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

- 3,000,000 - - - จ านวนความยาว
ของสะพานท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.14 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 6.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  - 900,000  -  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

อ าเภอเชียงของ
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ - ม.11 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 890.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,340.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอแม่ลาว
85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

165     



166     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
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

ส านักการช่าง

91 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

92 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว -
ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อด า - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

95 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 18.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 18.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  - 1,000,000  -  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

อ าเภอเชียงแสน
96 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

ส านักการช่าง

97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.9 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 870.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,220.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

อ าเภอเทิง
98 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

167     



168     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

101 ก่อสร้างสะพาน คสล . สายทาง ชร.ถ 
1-0014 เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.เวียง - 
ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

         

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แห่งท่ี 1 สภาพเดิม 
ขนาดช่องจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 7.00 ม. 
ก่อสร้างใหม่ ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.  
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)
แห่งท่ี 2 สภาพเดิม 
ขนาดช่องจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 8.00 ม.
ก่อสร้างใหม่ ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  - 2,600,000  -  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

102 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 5,000,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอเวียงแก่น
103 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
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
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ท่าข้าม - 
ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 500.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  - 1,700,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

106 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น -
ม.25 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  - 1,300,000  -  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

107 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร .ถ1-0064
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.หล่ายงาว - 
ม.4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
16,800.00 ตร.ม.

- - 9,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

169     



170     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอป่าแดด
108 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

109 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 ตร.ม.
(ปีละ 2,000 ม.)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

110 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 ตร.ม.
(ปีละ 2,000 ม.)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

111 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 ตร.ม.
(ปีละ 2,000 ม.)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

112 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแดด - ม.6 
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

114 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง ชร .ถ1-0087
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด -  ม.5 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,250.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - 9,000,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

อ าเภอดอยหลวง
115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,670.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
10,020.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  - 5,500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

171     



172     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 142.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
852.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

- - 450,000  - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

อ าเภอเวียงชัย
119 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

120 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.เวียงชัย - ม.3 
เขต ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 1,550.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
9,300.00 ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
121 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
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

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
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

123 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เช่ือมระหว่าง ม.15 
ต.ทุ่งก่อ - ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,055.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,330.00 ตร.ม.

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

173     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

124 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ป่าซาง - ม.15 
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 7.90 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 7.90 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  - 500,000  -  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

อ าเภอขุนตาล
125 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้มีการสัญจรสะดวก 
เช่ือมระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชน

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

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 390.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,340.00 ตร.ม.

 -  - 1,300,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล - 
ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

132 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.9,15 ต.ยางฮอม - ม.13
 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ขยายผิวจราจรจากเดิม
กว้าง 4.00 ม. เป็นกว้าง 
6.00 ม. ยาว 550.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - 600,000 - - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

อ าเภอพญาเม็งราย
133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

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

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

134 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 ตร.ม.
(ปีละ 2,000 ม.)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 880.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,280.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

ส านักการช่าง
ประสานแผน ฯ

รวม 135 โครงการ - - - 107,200,000 166,350,000 25,000,000 25,000,000 - -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงสวนสาธารณะ
บริเวณสวนไม้งามริมน ้ากก 
ต้าบลริมกก อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือความปลอดภัย
ของสถานท่ีและทรัพย์สิน
ของราชการ

จ้านวน 1 แห่ง ประกอบด้วยงานก่อสร้างรั ว
และประตูทางเข้า ขนาดยาว 627.00 ม. 
สูง 1.20 ม. - 1.50 ม. พร้อมก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้าสวนสาธารณะ

- - 1,000,000 - - จ้านวนสวน
ท่ีได้รับการปรับปรุง

สถานท่ีและ
ทรัพย์สิน
ของราชการ
มีความปลอดภัย

ส้านักการช่าง

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

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุ

เพ่ือฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ
เก่ียวกับอาชีพให้มีรายได้และมี
กิจกรรมเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มเกิดการสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่ายอาชีพหรือการ
พัฒนาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ผู้สูงอายุในพื นท่ีอ้าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 2 รุ่น

 - 500,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

1. ผู้สูงอายุมีความรู้เก่ียวกับ
อาชีพเสริมท่ีสามารถเพ่ิมพูน
รายได้เอง
2. ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมสร้างความสามัคคี
และสร้างก้าลังในในการ
ด้าเนินชีวิต
3. มีเครือข่ายอาชีพของ
ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพของ
ประชาชน พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและผู้ประกอบการ 
สามารถยกระดับการสร้างงาน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้
ตลอดจนสนับสนุนให้ส่วน
ราชการ และผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ (CMO) 
สามารถให้ค้าแนะน้าการ
บริหารจัดการตลาด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 - 200,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

พัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการสามารถ
ยกระดับการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3 อบรมเพ่ิมมูลค่าการผลิตผ้า
ให้แก่กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัด
เชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมศักยภาพ สร้างเสริมพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ผ้า เพ่ิมมูลค่า
การผลิตและจ้าหน่ายกลุ่ม
อาชีพผ้าให้เกิดกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง

จัดอบรม จ้านวน 1 ครั ง/ปี  - 360,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เพ่ิม
ศักยภาพและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ในการผลิตผ้าให้มีคุณภาพ
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้า
และเกิดกลุ่มอาชีพ
ท่ีม่ันคง

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

 
สนับสนุนด้าน
กระบวนการ
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจาก

กระทรวงวิทยา 
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4 อบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี
ของกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่ม
อาชีพ

เพ่ืออบรมให้ความรู้เพ่ิมทักษะ
และส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีกลุ่มอาชีพในการ
จัดท้าบัญชีการจัดท้างบทางการ
เงินเพ่ือใช้ในการบริหารงาน
ของกลุ่มและชุมชนได้

จัดอบรม จ้านวน 1 ครั ง/ปี  - 70,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ใน
การจัดท้าบัญชีอย่างถูกต้อง
สามารถท้าและอ่านงบ
การเงินได้และน้าความรู้ท่ีได้
ไปพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี
ได้อย่างเหมาะสม

 กองส่งเสริม
คุณภาพชิวต
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5 มหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้
 สร้างเครือข่ายสานพลังประชา
รัฐ ส่งเสริม SME ให้เกษตรกร
เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ้าหน่ายได้ เกษตรกรและ
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้การ
จัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย แล้วน้าไปขยายผลใน
ระดับชุมชน ต้าบล อ้าเภอ ต่อไป

ด้าเนินการจัดงาน จ้านวน 
12 ครั ง/ปี

 - 600,000 - - - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดงาน

ชุมชนฐานรากมีความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และ
พ่ึงตนเองได้ เกษตรกรและ
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ 
การจัดมหกรรมประชารัฐ
จังหวัดเชียงราย และน้าไป
ขยายผลในระดับชุมชนต้าบล
 อ้าเภอ ต่อไป

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6 ศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์
แสดงและจ้าหน่ายสินค้าหน่ึง
ต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP 
(ลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ิน
พญามังราย) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
ภายในศูนย์แสดงและจ้าหน่าย
สินค้าหน่ึงต้าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์
 OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถ่ินพญาม่ังราย) สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้า ลดต้นทุนการผลิต
 และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มในพื นท่ี
จังหวัดเชียงราย เพ่ิมช่องทาง
ในการจ้าหน่ายสินค้าและ
การตลาด

ด้าเนินการศึกษา 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 300,000  -  - จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการศึกษา

สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
ภายในศูนย์แสดงและ
จ้าหน่ายสินค้าหน่ึงต้าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP (ลาน
ธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญาม่ัง
ราย) ได้รับการพัฒนา
คุณภาพให้มีความน่าสนใจ
มากขึ น ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า มี
ช่องทางในการจ้าหน่ายสินค้า
เพ่ิมขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมการส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มสตรีให้มีรายได้และมี
กิจกรรมเสริม ให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 4 ครั ง/ปี

- - 1,000,000 - - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีมี
รายได้และมีกิจกรรมเสริม
สามารถยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ น มีการ
รวมกลุ่ม เกิดการ
พัฒนาเครือข่ายอาชีพ
ในพื นท่ีจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชน
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนใน
พื นท่ีจังหวัดเชียงราย มีรายได้
จากการประกอบอาชีพ

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 3 ครั ง/ปี

 -  - 400,000 - - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ประชาชนในพื นท่ีจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพและมี
รายได้จากการประกอบอาชีพ
เพ่ิมขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่กลุ่มเกษตรในพื นท่ีจังหวัด
เชียงราย

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (รัชการท่ี 9) 
ให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้
เกษตรกรให้มีความรู้ด้าน
การเกษตร ด้านการผลิต 
วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การ
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการ
ต่างๆ ในด้านเกษตร

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

เกษตรกรมีความเข้าใจและ
ก่อเกิดองค์ความรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (รัชการท่ี 9) 
เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตร การผลิต 
วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การ
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการ
ต่างๆในด้านเกษตรเพ่ิมขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10 ตลาดประชารัฐ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้
 สร้างเครือข่ายสานพลังประชา
รัฐ ส่งเสริม SME ให้เกษตรกร
เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ้าหน่ายได้ 
เกษตรกรและประชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้การจัดมหกรรม
ประชารัฐจังหวัดเชียงราย แล้ว
น้าไปขยายผลในระดับชุมชน 
ต้าบล อ้าเภอ ต่อไป

ด้าเนินการจัดงาน จ้านวน 
12 ครั ง/ปี

 -  - 600,000 600,000 600,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดงาน

ชุมชนฐานรากมีความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และ
พ่ึงตนเองได้ เกษตรกรและ
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ 
การจัดมหกรรมประชารัฐ
จังหวัดเชียงราย และน้าไป
ขยายผลในระดับ
ชุมชนต้าบล อ้าเภอ ต่อไป

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

11 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชด้าริประจ้าอ้าเภอ
แม่สาย หมู่ท่ี 3 เขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ทต .แม่สาย 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชด้าริเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ราษฎร

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

 -  - 1,000,000  -  - จ้านวนอาคาร
อเนกประสงค์
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
จ้านวน 1 แห่ง

มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชด้าริ ราษฎร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักการช่าง

12 เปิดประตู๋ผ่อของดีเมือง
พญามังราย 
*อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์หน่ึง
ต้าบลหน่ึงและส่งเสริม
ประชาชนในพื นท่ีมีรายได้

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพและส่งเสริม
การท่องเท่ียว

กองแผนและ
งบประมาณ

13 112 ปี ของดีเวียงป่าเป้า   
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงป่าเป้า

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื นท่ีและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอ้าเภอ

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ นรวมไปถึง
เศรษฐกิจในพื นท่ี
มีความคล่องตัวมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

14 จัดงานของดีอ้าเภอแม่จัน 
ครั งท่ี 5 ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.แม่จัน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

15 จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และ
ของดีอ้าเภอพาน 
*อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ .
พาน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

16 จัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดีอ้าเภอ
แม่สรวย ประจ้าปี 2563
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.แม่สรวย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เพ่ิม
ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าของ
ประชาชนในท้องถ่ินและ
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 280,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนร่วมกัน
จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ๊และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

กองแผนและ
งบประมาณ

17 จัดงานมหกรรมอาหารและ
ของดีอ้าเภอแม่ลาว ครั งท่ี 6 
ประจ้าปี 2563
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.แม่ลาว

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 95,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

18 จัดงานข่วงมหกรรมนับร้อยปี
ของดีอ้าเภอเทิง
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื นท่ีและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอ้าเภอเทิง

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 300,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

มีนักท่องเท่ียวรู้จัก
อ้าเภอเทิงมากขึ นและ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอ้าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 18 โครงการ - - - 1,830,000 4,775,000 800,000 800,000 - -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย

จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 48,000,000 - 29,000,000 29,000,000 29,000,000 จ้านวนครั ง
ท่ีได้ด้าเนินการ

มีนักท่องเท่ียวเข้ามา
ท่องเท่ียวมากข้ึนและกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด อบจ.

2 ม่วนอกม่วนใจ๋
เล่นดนตรีป้ืนเมือง

เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน
การเล่นเคร่ืองดนตรีพื นบ้าน
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายได้รับการ
ส่งเสริม เรียนรู้การเล่น
ดนตรีพื นบ้าน

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถ่ินพญามังราย

1.เพ่ือแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และเผยแผ่พระ
เกียรติคุณของพญามังราย
มหาราช 
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
ศูนย์กลางในจังหวัดในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน และ
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนภาคี
เครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดีและส้านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพญามังรายมหาราช
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ ร่วมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถ่ิน

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

4 ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนา ชาติพันธ์ุและอาเซียน

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ของชาติ
พันธ์ุต่างๆ ใน จ.เชียงราย
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

1.ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาติ
พันธ์ุได้เป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลาย
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมงาน

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามของไทย

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง ได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 สล่าน้อยแห่งล้านนา เพ่ือปลูกฝังเด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาพื นบ้านล้านนาและ
เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ินอัน
ส้าคัญของจังหวัดเชียงรายไว้มิ
ให้เส่ือมคลายและเป็นท่ีรู้จัก
ของคนรุ่นหลัง

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คง
อยู่สืบไป

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 จัดท้าฐานข้อมูล
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ือจัดท้าระบบฐานข้อมูลทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีในท้องถ่ินจังหวัด
เชียงราย

อบรมจ้านวน 4 ครั ง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

สามารถสร้างระบบ
ฐานข้อมูลด้านศาสนา 
วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีของท้องถ่ินใน
จังหวัดเชียงราย และ
ให้บริการข้อมูลแก่
สาธารณชนท่ัวไป

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

8 ฟ้ืนฟูและสืบสานภาษาล้านนา เพ่ือฟ้ืนฟู สืบสาน และอนุรักษ์ 
การเขียน การ อ่านภาษา
ล้านนาให้แพร่หลาย

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

ได้มีการฟ้ืนฟู สืบสาน 
และอนุรักษ์ให้มีการเขียน 
การอ่านภาษาล้านนา
อย่างแพร่หลาย

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามเป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10 อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสทุกวัดใน 
จ.เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
พระสงฆ์ในการบริหารจัดการ
วัดและเผยแพร่หลักธรรมค้า
สอนตามหลักพระพุทธศาสนา 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชนกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
 ภารกิจ อ้านาจหน้าท่ีในการ
บริหารวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาจิตใจให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมผ่านการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สร้างความร่วมมืออันดี
รวมพลังพุทธศาสนิกชนในกลุ่ม
อาเซียน

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 900,000 900,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และมีโอกาศ
เสริมสร้างความร่วมมืออันดี
ในภูมิภาคอาเซียน

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

12 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบ
สานประเพณีวันเข้าพรรษาใน
จังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป

จ้านวน 1 ครั ง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนครั งท่ีได้
ด้าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษา

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13 ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ 
ถ่ินพญามังราย

เพ่ือปรับปรุงลานธรรม ลาน
ศิลป์ถ่ิงพญามังรายให้เป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรมทางศาสนา 
กิจกรรมสร้างสรรค์ และแหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย

จ้านวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนสถานท่ีท่ี
ได้ด้าเนินการ

มีสถานท่ีจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
 มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัด
เชียงราย

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14 ปรับปรุงข่วงศึกษาวิถึชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา และอาเซียน

เพ่ือปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน
ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ

จ้านวน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนสถานท่ีท่ี
ได้ด้าเนินการ

มีการปรับปรุงภายในข่วง
ศึกษาวิถึชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการให้บริการ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
เพ่ือพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องด้าน
วัฒนธรรมและผู้ท่ีสนใจใน
เขตพื นท่ีจังหวัดเชียงราย 
จ้านวน 80 คน

 - 300,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัด
อบรมและศึกษาดู
งาน

บุคลากรด้านการท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

187     



188     
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แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

16 พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะ
ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
2.เพ่ือศึกษาดูงานและสนับสนุน
ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้
และประสบการณ์
ด้านการจัดบริการ
การท่องเท่ียวจากแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน
3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวภายใน
จังหวัดเชียงราย

 - ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านการท่องเท่ียว
โดยชุมชนจ้านวน 1 ครั ง
 - ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร จ้านวน 1 ครั ง
 - ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จ้านวน 1 ครั ง
 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนในพื นท่ี
จังหวัดเชียงรายเพ่ือท้า
หน้าท่ีมัคคุเทศก์อาสา 
จ้านวน 1 ครั ง
 - ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิอ
ประสิทธิภาพด้านบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวและส่ือ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 2 ครั ง

 - 3,500,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ีได้
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
 ทักษะด้านการท่องเท่ียว
ทางด้านต่างๆ พร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย
2.ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

17 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและ
ด้านส่ือประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงราย

เพ่ือให้บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ส่ือมวลชนแขนง
ต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ 
แนวทางให้การสร้างสรรค์ด้าน
การท่องเท่ียวและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัยให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือน้ามา
ประยุกต์ใช้และบริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียว
ของจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 500,000  -  - จ้านวนครั ง
ท่ีด้าเนินการ
จัดอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิด
และแนวทางในการ
สร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียว
ด้านส่ือประชาสัมพันธ์ท่ี
ทันสมัยและสามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้และบริหาร
จัดการด้านการท้องท่ียวของ
จังหวัดเชียงรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพื นท่ีจังหวัด
เชียงราย เพ่ือท้าหน้าท่ี
มัคคุเทศก์อาสา

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพื นท่ี
จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพ
พร้อมส้าหรับการฝึกปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นมัคคุเทศก์อาสา เกิด
ทักษะความรู้ในการถ่ายทอด
ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว สามารถ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ชัดเจน มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
บริการ 
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืน

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 796,500 796,500 796,500 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

เด็กและเยาวชนในพื นท่ี
จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ
ส้าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
มัคคุเทศก์อาสา มีทักษะ
ความรู้ในการถ่ายทอดข้อมูล
แก่นักท่องเท่ียว ตลอดจน
สามารถประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงรายได้เป็นอย่างดี มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการบริการ 
และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ย่ิงขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

189     



190     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

19 พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว หรือประชาสัมพันธ์
เทศกาลท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงราย เพ่ือเตรียมพร้อมเข้า
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือให้บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว ส่ือประชาสัมพันธ์ 
ส่ือมวลชน ผู้แทนชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
โรงแรม งานบริการ การค้าการ
ลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงรายให้เป็นท่ีรู้จักแก่
นักท่องเท่ียว

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 260,000 260,000 260,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ผู้ประกอบการ บุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวจากหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มีความรู้ความ
เข้าใจการบริหารจัดการอุกต
สาหกรรมท่องเท่ียว
ท่ีดีขึ น จัดกิจกรรมเทศกาล
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย
และประชาสัมพันธ์สถานท่ีอง
เท่ียวของจังหวัดเชียงรายให้
เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมขึ น

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย (นอกฤดูกาล)

เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวมีการระดมความ
คิดเห็นในรูปแบบการท่องเท่ียว
เมืองรองในสภาพนอกฤดูกาล
ท่องเท่ียว เพ่ือสร้างเครือข่าย
การพัฒนาท่องเท่ียวนอกฤดู

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

กลุ่มเป้าหมายได้ระดมความ
คิดเห็นการพัฒนารูปแบบ
การท่องเท่ียวเมืองรอง ได้
แนวทางในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงราย (นอกฤดูกาล) การ
จัดสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาการท่องเท่ียวนอก
ฤดูกาลเพ่ิมมากขึ น

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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21 อบรมให้ความรู้ 
ทักษะการใช้งานแอพพลิช่ัน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์
ในการเดินทางและ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดให้กับ
นักท่องเท่ียวผู้สนใจได้รับทราบ

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 - 300,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ประชาชนมีความรู้ทักษะใน
การใช้งานแอพพลิเคช่ันใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมขึ น

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

22 ฝึกอบรมพัฒนาการจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชนในพื นท่ี
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวคิดในการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียว การน้าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการการท่องเท่ียว การสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวตลอดจนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิด 
และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 70,000 70,000 70,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับแนวคิดในการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียว
ได้ดีย่ิงขึ น สามารถน้าองค์
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการการท่องเท่ียวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

23 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศในพื นท่ีจังหวัดเชียงราย

เพ่ือพัฒนาให้กลุ่มบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว เด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ใน
การน้าแนวคิดการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์มาใช้ในการบริหาร
จัดการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
และตระหนักถึงความส้าคัญ
ของแหล่งท่องเท่ียวทางเชิง
นิเวศน์ในพื นท่ี

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 -  - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ประชาชน ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ การด้าเนินการด้าน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

24 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
และส่ิงอานวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียว ม . 9 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเท่ียว 
และส่ิงอ้านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
จังหวัดเชียงราย

จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านท่องเท่ียวโดยชุมชน
 จ้านวน 1 ป้าย
ขนาดกว้าง 8.00 ม.
สูง 5.00 ม. และส่ืออ้านวย
ความสะดวก เพ่ือรองรับ
นักท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงราย

- 600,000 - - - จ้านวนป้าย
ประชาสัมพันธ์
และส่ิงอ้านวย
ความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียว

มีป้ายประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน และมีส่ิงอ้านวย
ความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน
จังหวัดเชียงราย

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

25 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเท่ียว ม . 25 
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีสถานท่ีรองรับ
นักท่องเท่ียวท่ีสะดวก
สวยงาม ปลอดภัย พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียวให้
มาตรฐาน และส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดรายได้จากการ
ท่องเท่ียว

ก่อสร้างอาคารศูนย์
ข้อมูลบริการนักท่องเท่ียว
จ้านวน 1 อาคาร
อาคารแบบ 2 ชั น
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 12.00 ม.

- 1,000,000 - - - จ้านวนศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเท่ียว
ท่ีได้ก่อสร้าง

แหล่งท่องเท่ียวมีศูนย์ข้อมูล
ส้าหรับประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่นักท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
พื นท่ีชุมชนเกิดรายได้
จากการท่องเท่ียว

 กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

26 ปรับปรุงฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 
บริเวณศาลากลางหลังแรก 
ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5 บริเวณศาลากลาง
หลังแรก ถนนสิงหไคล ต .เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
ให้สมพระเกียรติ

ขนาดกว้าง 12.00 ม.
ยาว 18.00 ม.

- 1,000,000 - - - จ้านวนฐาน
พระบรม
ราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี 5 
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ท้าให้ฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5 บริเวณ
ศาลากลางหลังแรก
ถนนสิงหไคล ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ให้สมพระเกียรติ

ส้านักการช่าง

อ าเภอแม่สาย
27 ปรับปรุงภูมิทัศน์

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

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวของอ้าเภอแม่สาย

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

 - 1,000,000  -  -  - จ้านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้
พัฒนาปรับปรุง

ประชาชนมีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้มาตรฐาน

ส้านักการช่าง

28 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณ
หนองน ้าพุ วนอุทยานถ ้าหลวง
- ขุนน ้านางนอน ต.โป่งผา 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีศูนย์จ้าหน่ายสินค้า 
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
ของ อบจ.เชียงราย ห้องน ้า
และลานจอดรถให้บริการ
ส้าหรับนักท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียว จ้านวน 1 แห่ง
ประกอบด้วย ก่อสร้างศูนย์
จ้าหน่ายสินค้าศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว
ของ อบจ.ชร.
ห้องน ้าและลานจอดรถ

- - 5,000,000 - - แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับการปรับปรุง
จ้านวน 1 แห่ง

แหล่งท่องเท่ียวได้รับการ
ปรับปรุงให้เกิดความ
ประทับใจ เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

  ส้านักการช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

อ าเภอเทิง
29 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง

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

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นมาของอ้าเภอเทิง
ในอดีต

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง 
รายละเอียดประกอบด้วย
งานประดับตกแต่งด้วย
ลวดลายปูนป้ันอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง 
จ้านวน 1 หลัง 
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารประดิษฐาน
เสาหลักเมือง

 - 3,000,000  -  -  - จ้านวนข่วง
วัฒนธรรมท่ีได้
พัฒนาปรับปรุง

ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิงได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ส้านักการช่าง

30 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง
วัฒนธรรมเมืองเทิง
ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

 - เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
และสร้างรายได้เข้าสู่
ชุมชน และจังหวัดเชียงราย
 - เพ่ือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
เชิงศาสนา วัฒนธรรม 
ให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
 - เพ่ือปรับปรุงโบราณสถานให้
เหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว และแหล่งเรียนรู้
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง
วัฒนธรรมเมืองเทิง
รายละเอียดประกอบด้วย 
- งานประดับตกแต่งด้วย
ลวดลายปูนป้ัน 
(ระยะท่ี 2) 
- ติดตั งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง
จ้านวน 1 หลัง 
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารประดิษฐาน
เสาหลักเมือง

 -  - 3,000,000  -  - จ้านวนข่วง
วัฒนธรรมท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมขึ น 1 แห่ง

ช่วงวัฒนธรรมเมืองเทิงได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์

ส้านักการช่าง
ประสานแผน ฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
31 ปรับปรุงภูมิทัศน์

จุดชมวิวดอยหัวแม่ค้า ม .4 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ
ไว้บริการประชาชน
นักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย

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

 - 500,000  -  -  - จ้านวนจุดชมวิวท่ี
ได้พัฒนาปรับปรุง

มีห้องน ้าสาธารณะไว้บริการ
ประชาชนนักท่องเท่ียวและผู้
มาเยือน

ส้านักการช่าง

32 ปรับปรุงภูมิทัศน์
จุดชมวิวดอยแม่สลอง 
ม.1 ต.แม่สลองนอก  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ไว้บริการประชาชนและ
นักท่องเท่ียว อ้านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวและ
ผู้มาเยือนและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย

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

 - 1,500,000  -  -  - จ้านวนจุดชมวิวท่ี
ได้พัฒนาปรับปรุง

มีศาลาท่ีพักไว้บริการ
ประชาชนและนักท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

33 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลบริการ
นักท่องเท่ียว (ดอยแม่สลอง) 
ม.1 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีอาคารสถานท่ีบริการ
และอ้านวยความสะดวก
แก่นักท่องเท่ียว

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 4.50 ม.
สูง 3.00 ม.

 - 500,000  -  -  - จ้านวนศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเท่ียว
จ้านวน 1 แห่ง

มีอาคารสถานท่ีบริการและ
อ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว

ส้านักการช่าง

34 ก่อสร้างรั วคอนกรีตโดยรอบ
ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

เพ่ือความปลอดภัยของสถานท่ี
และทรัพย์สิน
ของราชการ

ยาว 429.00 ม. 
สูง 1.10 ม.

- - 500,000 - - จ้านวนความยาว
ของรั วท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง

สถานท่ีและทรัพย์สิน
ของราชการมีความปลอดภัย

ส้านักการช่าง

35 ประเพณีไหว้สาพญามังราย 
ประจ้าปี 2562 ,ประจ้าปี 2563
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย

เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ
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196     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

36 ข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
พื นบ้าน อ.พญาเม็งราย 
*อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

37 จัดงานประเพณีส่ีเผ่า
อ้าเภอดอยหลวง ประจ้าปี 
2562 ,ครั งท่ี 13 ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
*อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
 อ.ดอยหลวง

เพ่ือรักษาประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณีวัฒนธรรม
ของชาวอ้าเภอดอยหลวง
ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด

กองแผนและ
งบประมาณ

38 "วันร้าลึกและสืบสานต้านาน
ศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล"
ประจ้าปี 2562 ,ประจ้าปี 2563 
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.ดอยหลวง

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

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็กและเยาวชน
ได้แสดงผลงานทางด้าน
ศิลปะและได้เชิดชูเกียรติครู
จูหลิง ปงกันมูล

กองแผนและ
งบประมาณ

39 จัดงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุชนเผ่า 
(ชนเผ่าเมืองแม่จัน)
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง  
อ.แม่จัน

เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิถึชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจ

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 300,000 300,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้น้าเสนอและจัด
แสดงความรู้ ภูมิปัญญา
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
และได้พัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

40 สืบสานวัฒนธรรม
"ป๋าเวณีย่ีเป็งเมืองแม่จัน" 
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ,ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.แม่จัน

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

41 สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน ้าพระธาตุดอยตุง 
ประจ้าปี 2562 ,ประจ้าปี 2563 
*อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ให้
ประชาชน พุทธศาสนิกชนได้
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาให้ด้ารงสืบต่อไป

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 300,000 300,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

1.ประชาชน พุทธศาสนิกชน
ได้ร่วมจัดกิจกรรมสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมด้าน
ศาสนาของจังหวัด
2.ประเพณี วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

42 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีสรงน ้า
พระธาตุจอมจ้อ อ้าเภอเทิง 
(หน่ึงในพระธาตุเก้าจอมของ
จังหวัดเชียงราย) 
*อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

1.เด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
2.ประเพณี วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

43 จัดงานประเพณีสืบชะตา
แม่น ้าอิงและแข่งขันเรือพาย 
อ้าเภอเทิง ครั งท่ี 16 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 300,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ
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198     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

44 จัดงานประเพณีสืบชะตา
แม่น ้าอิงและแข่งขันเรือยาว 
อ้าเภอเทิง ครั งท่ี 17  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ้าปี 2563 
*อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังจิตส้านึก
ของประชาชนในการอนุรักษ์
แม่น ้าล้าคลองและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รักษาสืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 300,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนเห็นความ
ส้าคัญและร่วมกันอนุรักษ์
แม่น ้าล้าคลองและประชาชน
ได้ร่วมกันส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบ
ทอดประเพณีของชุมชน

กองแผนและ
งบประมาณ

45 จัดงานดอกเสี ยวบาน
ณ ภูชี ฟ้า ประจ้าปี 2563
*อุดหนุน อบต.ตับเต่า อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายเพ่ิมจากการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียว 
และร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

กองแผนและ
งบประมาณ

46 จัดงานประเพณีดอกเสี ยวบาน
ณ ภูชี ฟ้า 
*อุดหนุน อบต.ตับเต่า อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

47 จัดงานประเพณีบุญบั งไฟ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563
*อุดหนุน ทต.สันทรายงาม 
อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ รักษาสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมกันสืบสาน
และอนุรักษ์จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมอันดี

กองแผนและ
งบประมาณ

48 จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย
ดอกบัวตองบานท่ีบ้านหัวแม่ค้า
ครั งท่ี 29 ประจ้าปี 2562 
*อุดหนุน อบต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
เสริมสร้างรายได้ของประชาชน
ในชุมชน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและมีรายได้
เพ่ิมจากการท่องเท่ียว

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

49 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว "เทศกาลชิมชา 
ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า 
และกาแฟดอยแม่สลอง" 
ครั งท่ี 23 ประจ้าปี พ.ศ.2561
,ครั งท่ี 24 ประจ้าปี พ.ศ.2562
*อุดหนุน อบต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว การ
จ้าหน่ายสินค้า OTOPและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้

จ้านวน 1 ครั ง / ปี  - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

50 จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติ
พันธ์ุชนเผ่าและเทศกาลชาเลิศ
รสต้าบลเทอดไทย ประจ้าปี 
2563
*อุดหนุน อบต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม 
สร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกชา
และเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย

จ้านวน 1 ครั ง / ปี  - - 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและมีรายได้เพ่ิม
จากการจ้าหน่ายสินค้า

กองแผนและ
งบประมาณ

51 สืบสานประเพณีบุญบั งไฟ
*อุดหนุน ทต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย

เพ่ืออนุรักษ์ ปลูกจิตส้านึก
ขนบธรรมเนียมประเพณีให้แก่
ประชาชน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

กองแผนและ
งบประมาณ

52 งานบุญผะเหวตฟังเทศน์
มหาชาติ
*อุดหนุน ทต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย

เพ่ือให้ความรู้และเผยแพร่
พระพุทธศาสนา 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
แก่เยาวชนและประชาชน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ความรู้ และ
รักษาไว้ซ่ึงจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีดี

กองแผนและ
งบประมาณ

53 จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีย่ีเป็ง
อ้าเภอเทิง
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณีอันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วม
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

กองแผนและ
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

54 จัดงานโฮงเฮียนสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา 
*อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง

เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

55 จัดงานข่วงมหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาศิลปะ
การแสดงและเผยแพร่วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธ์ุ อ้าเภอเทิง
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง

เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชน
มีความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา และเพ่ิมรายได้
ในการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 500,000 300,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
ร่วมกันและประชาขน
มีรายได้เพ่ิมขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

56 จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
สรงน ้าพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิอ้าเภอ
เทิง
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
และตระหนักถึงความส้าคัญ
ของพิธีพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิใน
อ้าเภอเทิง

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 300,000 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
พิธีพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิใน
อ้าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

57 จัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถ่ินอ้าเภอเทิง
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านต่างๆของอ้าเภอเทิง
ให้คงอยู่สืบไป

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

เกิดการส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม เผยแพร่
และถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านต่างๆ

กองแผนและ
งบประมาณ

58 จัดงานประเพณี 
"ไหว้สาพระเจ้าสองสี" 
อ้าเภอเทิง ประจ้าปี 2563
*อุดหนุน ทต.หงาว อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ร่วมกันท้า
กิจกรรมทางศาสนา สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้ร่วมกันท้ากิจกรรมทาง
ศาสนา สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

59 จัดงานเดือน 4 ประเพณี
บุญผะเหวด (ครั งท่ี 11) 
ประจ้าปี 2563
*อุดหนุน อบต.เวียง อ.เทิง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ตระหนักถึง
การสืบสานศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้ร่วมกันสืบสานศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

กองแผนและ
งบประมาณ

60 จัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธ์ุ
 แม่สาย ครั งท่ี 7
*อุดหนุน ทต.แม่สาย 
อ.แม่สาย

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และ
เสริมสร้างรายได้
ให้กับประชาชน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - - 500,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
ร่วมกันและประชาขน
มีรายได้เพ่ิมขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

61 ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีล้านนา
ไหว้สาพระเจ้าพรหมหาราช 
ครั งท่ี 17 ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง  
อ.แม่สาย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

62 จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย
ดอกบัวตองบานดอยหัวแม่ค้า 
ครั งท่ี 28 ประจ้าปี 2561
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม 
อ.แม่ฟ้าหลวง

ส่งสริมการท่องเท่ียว 
และกระตุ้นเศรษฐกิจ

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

63 จัดงานสืบสานวัฒนธรรม
รวมกลุ่มชาติพันธ์ุชนเผ่าอ้าเภอ
แม่ฟ้าหลวง ครั งท่ี 1
ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม 
อ.แม่ฟ้าหลวง

เพ่ือฟ้ืนฟู สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ทุกชาติพันธ์ุและทุกชนเผ่า

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

64 จัดงานประเพณี 
"ไหว้สาพระเจ้าสองสี"
อ้าเภอเทิง ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

65 จัดงานบุญเดือน 4 ประเพณี
บุญผะเหวด อ้าเภอเทิง 
(ครั งท่ี 10) ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

66 จัดงานประเวณีป๋ีใหม่เมือง 
อ้าเภอเทิง ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง

เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และส่งเสริมการท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

67 จัดงานประเพณี "บุญบั งไฟ" 
อ้าเภอเทิง ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง

เพ่ือรักษาสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่
ตลอดไป

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

68 จัดงานส่งเสริมและเผยแพร่
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ในท้องถ่ินอ้าเภอเทิง
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง

เพ่ือรักษาประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

69 ศึกษาเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ิน
*อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน 
สามารถถ่ายทอดความรู้
ในการอนุรักษ์ และเผยแพร่

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีองค์ความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองแผนและ
งบประมาณ

70 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
ของดีเมืองชายแดน (แม่สาย) 
จ.เชียงราย ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.แม่สาย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

71 111 ปี ของดีเวียงป่าเป้า   
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงป่าเป้า

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพื นท่ีและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของอ้าเภอ

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ นรวมไปถึง
เศรษฐกิจในพื นท่ี
มีความคล่องตัวมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

72 จัดงานของดีอ้าเภอแม่จัน 
ครั งท่ี 4 ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง อ .
แม่จัน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

73 จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และ
ของดีอ้าเภอพาน 
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.พาน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

74 จัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดีอ้าเภอ
แม่สรวย ประจ้าปี 2562 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย *
อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.แม่สรวย

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เพ่ิม
ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าของ
ประชาชนในท้องถ่ินและ
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 280,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนร่วมกัน
จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ๊และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

กองแผนและ
งบประมาณ

75 งานราชพิธี งานรัฐพิธี
ของจังหวัด

เพ่ือจัดกิจกรรมหรือร่วม
สนับสนุนงานราชพิธี
งานรัฐพิธีท่ีสาคัญของ
ประเทศและจังหวัดเชียงราย

จานวน 14 ครั ง/ปี 3,000,000 200,000 - - - จ้านวนกิจกรรม
ท่ีจัด

งานราชพิธี งานรัฐพิธี 
ของจังหวัดเชียงรายได้รับ
การส่งเสริมและสนันสนุน

ส้านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม  75 โครงการ - - 60,050,000 27,430,000 51,976,500 38,976,500 38,976,500 - -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงตลาดกลาง

เพ่ือการเกษตรประจ้า
อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตรประจ้าอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง ให้มีโครงสร้ง
อาคารท่ีใช้งานได้ดีย่ิงขึ น

สภาพเดิม 
ขนาดกว้าง 13.00 ม.
ยาว 25.00 ม.
ปรับปรุงใหม่
ขนาดกว้าง 18.00 ม.
ยาว 25.00 ม.
พร้อมก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 20.00 ม.
ยาว 27.00 ม.

 -  - 500,000  -  - ตลาดกลาง
เพ่ือการเกษตร
ประจ้าอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง
ท่ีได้รับการปรับปรุง

มีตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
ประจ้าอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง
ท่ีแข็งแรงทนทาน

ส้านักการช่าง

2 ปรับปรุงอาคารท่ีท้าการ
ท่าเทียบเรือเชียงของ ต .เวียง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงอาคารท่ีท้าการท่า
เทียบเรือเชียงของ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
และมีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

จ้านวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการ
ท่ี อบจ.เชียงราย ก้าหนด

- - 2,000,000  - - จ้านวนอาคาร
ท่ีท้าการ
ท่าเทียบเรือเชียง
ของท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีอาคารท่ีท้าการ
ท่าเทียบเรือเชียงของ
ท่ีพร้อมใช้งาน 
และมีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส้านักการช่าง

รวม  2 โครงการ - - - - 2,500,000  - - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัด
เชียงราย (Fruit Festival)

 เพ่ือจัดงานส่งเสริมการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ผลไม้ต่างๆ ผู้ผลิตสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ได้มีตลาดในการ
จ้าหน่ายสินค้าได้มากขึ น สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชน กลุ่มผลิตสินค้า
เกษตร สินค้า OTOP เพ่ิม
ช่องทางในการจ้าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
ของจังหวัดเชียงราย

ด้าเนินการจัดงาน จ้านวน 
1 ครั ง/ปี

 - 800,000 800,000 800,000 800,000  จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดงาน

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
ต่างๆ และผู้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้มีตลาดในการ
จ้าหน่ายสินค้าได้มากขึ น 
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
มีช่องทางในการจัดจ้าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ น
นักท่องเท่ียวเข้ามาในจังหวัด
เชียงรายเพ่ิมขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
ปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เกษตรกรในด้านการจัดการ
ฝ้ายและครบวงจร

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 - 250,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ีจัด
อบรม

เกษตรกรมีความรู้ด้านการ
จัดการฝ้ายแบบครบวงจร

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

3 สัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การปลูกยางพาราให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราใน
การสนับสนุนให้เกิดรายได้และ
เพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย
ยางพาราของเกษตรกร

ด้าเนินการจัดอบรม 
จ้านวน 1 ครั ง/ปี

 - 50,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ีจัด
อบรม

เกษตรกรผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการปลูก
ยางพารา การเพ่ิมรายได้และ
การเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย
น ้ายางพารา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรท่ีปลูกข้าว
อินทรีย์

เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรท่ีท้านาข้าวให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการผลิตข้าว
อินทรีย์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย
ในการบริโภค ปลอดสารเคมีไม่
ท้าลายส่ิงแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์ปรับเปล่ียนทัศนคติใน
การผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือให้
เกษตรกรและผู้บริโภคมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และ
เพ่ิมรายได้จากการจ้าหน่ายข้าว
อินทรีย์และพัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกรต่อยอดสู่โครงการ 
"สมาร์ทฟาร์มเมอร์

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
จ้านวน 2 ครั ง/ปี

ฝึกอบรมให้ความรู้ จ้านวน
 1 ครั ง/ปี

 - 780,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ีจัด
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการผลิตข้าว
อินทรีย์ท่ีใช้ในการอุปโภค
และจ้าหน่ายให้มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ นและมีเกษตรกรพัมนา
การปลูกข้าวอินทรีย์สู่
โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์
เพ่ิมขึ น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การเกษตรผสมผสานโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
ให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้คาม
เข้าใจ ทักษะและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์
ในการด้าเนินกิจกรรม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎี
ใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน้าความรู้
ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
จ้านวน 4 ครั ง/ปี

ฝึกอบรมให้ความรู้ จ้านวน
 2 ครั ง/ปี

 - 2,000,000  -  -  - จ้านวนครั งท่ีจัด
ฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงาน

เกษตรกรได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจทักษะและได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์
เร่ืองการท้าเกษตรผสมผสาน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 สามารถน้ามาปรับใช้ในการ
วางแผนประกอบอาชีพและ
ถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของ
ตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาเกษตรกร
ท่ีปลูกข้าวอินทรีย์

เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติของ
เกษตรกร สร้างภูมิคุ้มกันท่ี
เข้มแข็ง ได้บริโภคข้าวท่ีปลอด
สารเคมี รื อฟ้ืนวิถีชาวนาท่ีไม่
ท้าลายส่ิงแวดล้อมและระบบ
นิเวศได้อย่างย่ังยืน พัฒนา
ศักยภาพให้เกษตรกร ต่อยอดสู่
โครงการ "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" 
เน้นการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมี
คุณภาพสูง ปลอดภัย ผู้บริโภค
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ด้าเนินการจัดอบรมจ้านวน
 1 ครั ง/ปี

 -  - 150,000 150,000 150,000 จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการจัดอบรม

ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติ
ในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ี
เข้มแข็ง เกษตรกรมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี
 เกษตรกรมีศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรท่ีมี
คุณภาพสูงให้ ต่อยอดสู่
โครงสร้าง "สมาร์ทฟาร์ม
เมอร์" เน้นสินค้าเกษตรมี
คุณภาพ ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

7 จัดงานข้าวหอม และของดี 
อ้าเภอป่าแดด ครั งท่ี 9 
ประจ้าปี 2561 ,ครั งท่ี 10 
ประจ้าปี 2562
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.ป่าแดด

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิมีตลาดใน
การจ้าหน่าย และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีช่องทางในการ
จ้าหน่ายข้าวและได้รับความรู้
 เทคโนโลยีการปลูกข้าว
อย่างมีคุณภาพ

กองแผนและ
งบประมาณ

8 จัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด 
อ.เวียงแก่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
,ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.เวียงแก่น

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้ปลูกองุ่นได้ความรู้ทางวิชาการ
 มีรายได้จากการจ้าหน่าย
สินค้าและส่งเสริมการท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 100,000 100,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

1.ประชาชนได้รับความรู้
ทางวิชาการในการปลูกองุ่น
และมีรายได้จากการ
จ้าหน่ายสินค้า
2.ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์ต่อไป

กองแผนและ
งบประมาณ

9 จัดงานเทศกาลส้มโอ
และของดีอ้าเภอเวียงแก่น 
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ,ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.เวียงแก่น

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตส้มโอ
ให้ได้มาตรฐานและสร้างตลาด
ในการจ้าหน่ายสินค้า

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 200,000 200,000 - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

1.ประชาชนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการพัฒนาผลผลิต
ส้มโอและเพ่ิมรายได้
จากการจ้าหน่ายสินค้า
2.ประเพณีวัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์ต่อไป

กองแผนและ
งบประมาณ

10 จัดงานเทศกาลยางพารา
นานาชาติจังหวัดเชียงราย 
@เชียงของ
*อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.เชียงของ

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื นท่ีมีรายได้และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จ้านวน 1 ครั ง / ปี - 300,000 - - - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 10 โครงการ - - - 4,580,000 1,350,000 950,000 950,000 - -



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดแสดงผลงานวิชาการ 
(มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน)

เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด อบจ .ชร. 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
การศึกษาระหว่าง อปท . และ
เพ่ือเผยแพร่ผลงานการจัด
การศึกษาของ อบจ.ชร. 
ให้ประชาชนได้ทราบ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1,000,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดแสดงผลงาน
วิชาการ

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด อบจ .ชร.
 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
การศึกษาระหว่าง อปท . และ
ได้เผยแพร่ผลงานการจัด
การศึกษาของ อบจ.ชร.ให้
ประชาชนได้ทราบ

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวอันเป็นพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสต์
และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และน ามาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 สร้างสังคมแห่งการอ่านและการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21

เพ่ือส่งเสริมและสร้างสังคมแห่ง
การอ่าน

จ านวน 4 กิจกรรม/ปี - - 95,000 95,000 95,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ได้ด าเนินการ

ประชาชนสามารถ
น าความรู้และสาระความ
บันเทิงจากการจัดกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

4 มหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย และยก
ระดับคุณภาพการศึกษาและ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

จัดอบรมจ านวน 3 รุ่น/ปี 750,000 750,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนรุ่นท่ีได้รับ
การอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
หลากลาย และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามความ
สนใจ พร้อมท้ังสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ปฏิรูปการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกและ
เวทีบูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในรูปองค์กรเครือข่าย
 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และแผนการปฏิรูปการศึกษา
เชิงพ้ืนท่ีเชียงรายให้ชัดเจน 
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

จัดประชุมสัมมนาการ
ขับเคล่ือนปฏิรูปการศึกษา
เชิงพ้ืนท่ี 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

- - 200,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนา

มีการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายท่ีเข้มแข็ง สร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา
 ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้สูงข้ึน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 อบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มี
ความรู้และฝึกฝนทักษะทาง
ดาราศาสตร์ มีความสามารถใน
การใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
100 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 
100 คน

เด็ก เยาวชน ได้รับการ
ส่งเสริม และมีความรู้
ทางด้านดาราศาสตร์ และ
สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

7 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565) 
ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย จ านวน 1 เล่ม

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแผนพัฒนา
การศึกษาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย

มีแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

8 อบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์เพ่ือ
น้อง"

เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในเด็กผ่านกิจกรรม
ศิลปะ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปินและเด็ก/เยาวชน
 และพัฒนาพ้ืนฐานศิลปะให้
เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในแบบท่ีตนเองถนัด

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
90 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 90 คน

เด็กและเยาวชนได้ใช้ศิลปะ
ในแขนงต่างๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์
 เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาด้านศิลปะและการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ.
2561-2564) ของ อปท.ในเขต
จังหวัดเขียงราย บูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของ 
อปท.ในเขตจังหวัด
เชียงราย จ านวน 1 เล่ม

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

มีแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.
ในเขตจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 เล่ม

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย

 - เพ่ือให้ อปท. จ.เชียงราย มี
แนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
 - เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ท้องถ่ินถายในจังหวัด

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 235,000 235,000 - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

อปท.ใน จ.เชียงราย ได้
แลกเปล่ียนแนวทางการจัด
การศึกษาและมีแนวทางใน
การปฏิรูปการจัดการศึกษา 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ินและเป็น
ภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
ในโรงเรียน อบจ.เชียงราย

เพ่ือติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน อบจ .
ชร.ในแต่ละด้าน และเตรียม
ความพร้อม เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 35,000 35,000 - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในแต่ละด้านได้รับการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงาน 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหาร
และการจัดการศึกษาและมี
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ . 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

12 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อัน
เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษามีความสามารถในการ
ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายจ านวน 2,000 คน

300,000 300,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า2,000 
คน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและ
สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต พัฒนาสัมคม
และประเทศชาติต่อไป

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

13 สร้างสัมคมแห่งการอ่านหนังสือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้าง
สังคมแห่งการอ่าน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านแก่บุคลากร
และประชาชนทุกช่วงวัย

สถานศึกษาหน่วยงาน
แหล่งเรยีนรู้ตามอัธยาศัย
และตลอดชีวิตในพ้ืนท่ี
อ าเภอต่างๆ จ านวน 12 
แห่ง

- 50,000 - - - ด าเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านครบตาม
เป้าหมาย 10 แห่ง
ข้ึนไป

ประชาชนทุกวัยมีนิสัยรักการ
อ่านผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านตามโครงการ

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
อบจ.ชร."

เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ครู บุคลากรทางการศึกษาของ 
รร.อบจ.เชียงราย ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
รร.อบจ.เชียงรายให้มีความ
เหมาะสม
กับบริบท ความสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง

จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับ
การพัฒนา 11 หลักสูตร

150,000 150,000 - - - จ านวนหลักสูตรท่ี
ได้รับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา รร .
อบจ.เชียงราย ได้รับการ
วิเคราะห์ พัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
กับบริบท ความสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการศึกษา 
เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

15 ตรวจติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา อบจ .
เชียงราย

เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของ
การน าแผนพัฒนาการศึกษา 
อบจ.เชียงราย น าไปสู่การ
ปฏิบัติ และเพ่ือทราบถึงปัญหา
 อุปสรรคในการด าเนินงานตาม
โครงการในแผนพัฒนา
การศึกษา อบจ.เชียงราย

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 15,000 15,000 - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

ทราบถึงประสิทธิภาพของ
การน าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาของ อบจ.เชียงราย
 น าไปสู่การปฏิบัติ และ
ทราบถึงระดับความพึงพอใจ
 ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินงานของส านัก
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

16 พัฒนาศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใน
การเข้าร่วมทดสอบความรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จ านวน 4 กิจกรรมการ
ทดสอบ

- 315,600 - - - จ านวนกิจกรรม
การทดสอบท่ี
นักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงรายเข้าร่วม
ทดสอบความรู้

นักเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมการทดสอบ
ความรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

17 ตลาดนัดวิชาการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของครู
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 160,400 - - - จ านวนคร้ังท่ีจัด
แสดงผลงาน

ผลงานทางวิชาการของครู
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้เผยแพร่
แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

18 ลานคนรักการอ่าน เพ่ือให้ประชาชนในสังคมเกิด
ความตระหนักและเห็น
คุณประโยชน์ในการอ่านหนังสือ
 เป็นการหมุนเวียนส่ือส่ิงพิมพ์
ภายในสังคม ส่งเสริมให้
ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 500 คน

- 100,000 - - - ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80
 มีระดับความพึง
พอใจในระดับดี

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับหนังสือตามความสนใจ
ของตน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

 -เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้
กับครูบุคลากรทางการศึกษา
ของ ร.ร. อบจ.เชียงราย 
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา รร.อบจ.เชียงราย
ให้มีความเหมาะสมกับบริบท 
ความสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษา 
เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถ่ินอย่างแท้จริง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
อบรม

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
 อบจ.เชียงราย ได้รับการ
วิเคราะห์ พัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
กับบริบท ความสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดการศึกษา
 และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง

โรงเรียน อบจ.

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- ตลาดนัดวิชาการ ร.ร.อบจ.
เชียงราย

 -เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของครู ร .ร.
อบจ.เชียงราย 
แก่สาธารณชนเชิงประจักษ์

จ านวน 1 คร้ัง/ปีการศึกษา  -  - 160,400 160,400 160,400 จ านวนคร้ังท่ีจัด
แสดง
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการของครู
โรงเรียน อบจ.เชียงรายได้
เผยแพร่แก่สาธารณชนเชิง
ประจักษ์ และสร้างองค์
ความรู้ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
รอบด้าน

โรงเรียน อบจ.
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แผนงาน 2.1 การศึกษา

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -เพ่ือให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เรียนการสอนได้
 -เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
สร้างส่ือการเรียนการสอนได้

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
อบรม

ครูและบุคลากรโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย ได้รับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเน่ืองตาม
ศักยภาพของตนเอง มีความ
พร้อมในการท างานได้อย่าง
เต็มก าลัง น ามาใช้พัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงเรียน อบจ.

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ ท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

 -เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการเพ่ือเข้าแข่งขันใน
ประเภทต่าง ๆ 
 -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จ านวน 3 คร้ัง/ปี 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนคร้ังท่ี
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

นักเรียนบรรลุมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้าน
วิชาการท่ีตนเองถนัด ท้ังใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

โรงเรียน อบจ.

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่
การเรียนระดับอุดมศึกษา

 -เพ่ือจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา และกระตุ้น
ให้นักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
อบรม

นักเรียนในระดับช้ัน ม .6 
ได้รับการสอนเสริมด้าน
วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ท่ี
จะใช้ในการสอบเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาสร้างความ
กระตือรือร้นส่งเสริมก าลังใจ
ให้นักเรียน

โรงเรียน อบจ.
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24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน อบจ .
เชียงราย สู่ความเป็นเลิศ

 -เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพในแต่ละ
โปรแกรมวิชาท่ีมีความสนใจได้
ลงมือปฏิบัติและแสดงออกใน
กิจกรรมท่ีตนเองถนัด

จ านวน 1 โรงเรียน/ปี 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนโรงเรียน
ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน

นักเรียนโรงเรียน อบจ .
เชียงราย มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน สามารถ
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โรงเรียน อบจ.

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- ประกันคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 -เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้
นักเรียนระดับช้ัน ป.3, 6 และ
นักเรียนระดับช้ัน ม .3, 6 ให้มี
ความพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติท่ีสูงข้ึน และเพ่ือให้
โรงเรียนมีผลประเมินท่ีสูงข้ึน

จ านวน 6 รุ่น/ปี 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนรุ่นท่ีได้รับ
การอบรม

นักเรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมการ
ทดสอบระดับชาติ รวมท้ัง
โรงเรียนมีความรู้ทักษะ
ผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบ
สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียน อบจ.

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- เปิดโลกทัศน์เรียนรู้
นอกสถานท่ี

 -เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงใน
การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ 
และสามารถน าความรู้ทีได้
รับมาพัฒนาตนเองได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 360,000 400,000 360,000 360,000 360,000 จ านวนคร้ังท่ี
นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้

นักเรียนได้น าความรู้ท่ีได้รับ
มาพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ

โรงเรียน อบจ.

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- แข่งขันกีฬาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ

 -เพ่ือส่งนักเรียนนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ือสู่ความ
เป็นเลิศทุกระดับการแข่งขัน
สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
นักกีฬาได้แสดงออกถึง
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

จ านวน 4 คร้ัง/ปี 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนคร้ังท่ีส่ง
นักเรียนนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน

นักเรียนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการแข่งขัน
กีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน

โรงเรียน อบจ.
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28 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
- จัดสวัสดิการอาหารประจ าวัน
และอาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬา
(รูปแบบนักเรียนอยู่ประจ า )

 -เพ่ือจัดท าอาหารประจ าวัน
และอาหารเสริมส าหรับ
นักเรียนโปรแกรมกีฬา
อย่างเพียงพอเหมาะสม
ต่อความต้องการของร่างกาย
และสุขภาพอนามัยท่ีดี

จ านวน 1 โรงเรียน 11,000,000 11,000,000 10,920,000 10,920,000 10,920,000 จ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับสวัสดิการ
อาหารประจ าวัน
และอาหารเสริม

นักเรียนโปรแกรมกีฬา
ได้รับประทานอาหาร
ประจ าวันและอาหารเสริม 
ในปริมาณท่ีเพียงพอและ
ถูกหลักโภชนาการอันจะ
ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ 
ส่งผลให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา มีศักยภาพ
ในการแข่งขันกีฬา

โรงเรียน อบจ.

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
 - อาหารกลางวัน

 -เพ่ือให้นักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา ได้
รับประทานอาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าตามหลักโภชนาการ
อย่างท่ัวถึง

จ านวน 1 โรงเรียน/ปี 1,060,000 1,054,000 1,224,000 1,328,000 1,424,000 จ านวนโรงเรียน
ท่ีได้รับการจัดสรร 
อาหารกลางวัน

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า
ตามหลักโภชนาการอย่าง
ท่ัวถึง

โรงเรียน อบจ.

30 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ (ADSL)
3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน (ระบบ WIFI)
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง

 -เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียน อบจ.เชียงราย
 -เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีความพร้อมทุกด้าน

จ านวน 1 โรงเรียน  -  - 27,663,858 30,559,518 30,559,518 จ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

โรงเรียน อบจ.เชียงราย
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม
ในการให้บริการแก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน อบจ.
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5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) 
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท. 
9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
10. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวในถานศึกษา 
สังกัด อปท. 
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
12. ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 
13. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
14. ค่าหนังสือเรียน 
15. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (เงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
18. ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้า
สู่ประเทศไทย 4.0
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แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

31 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
ระบบ (ADSL)
3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน (ระบบ WIFI)
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน 
พัฒนาการศึกษาดีเด่น
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551

จ านวน 1 โรงเรียน 21,942,228 20,639,852  -  -  - จ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

โรงเรียน อบจ.เชียงรายมี
คุณภาพได้มาตรฐาน เป็น
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม
ในการให้บริการแก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน อบจ.
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

10. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในถาน
ศึกษา สังกัด อปท.

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

12. ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน

13. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
14. ค่าหนังสือเรียน

15. ค่าอุปกรณ์การเรียน

16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (เงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

18. จัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กประถมวัย

19. ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้า
สู่ประเทศไทย 4.0

20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
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แบบ ผ.02
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

32 ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน อบจ .
เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย และรองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จ านวน 1 แห่ง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบท่ีได้รับ
การปรับปรุง

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน อบจ .
เชียงราย ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้ 
เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

โรงเรียน อบจ.

33 ก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างท่ัวถึง 
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลท่ีดีย่ิงในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ

อาคารเรียน คสล. 4 ช้ัน 
12 ห้อง จ านวน 1 หลัง

 -  -  - 7,503,000  - จ านวนอาคาร
เรียนท่ีก่อสร้าง

โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
มีอาคารเรียนรองรับการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ท่ัวถึงมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีย่ิงในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ

โรงเรียน อบจ.

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
 - ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
โทรคมนาคม โรงเรียน อบจ .
เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 12 คร้ัง/ปี 2,500,000 2,500,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค

สถานศึกษาได้ช าระ
ค่าสาธารณูปโภคท าให้
การจัดการเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน อบจ.

35 ก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างหลังคาโดม
อเนกประสงค์ในโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

จ านวน 1 แห่ง - 2,000,000 - - - จ านวนหลังคาโดม
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
มีหลังคาโดมอเนกประสงค์
ท่ีมีมาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.



แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

36 ปรับปรุงระบบแสงและเสียง
ห้องประชุมในอาคารเรียน
ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือติดต้ังระบบแสงและ
เสียงห้องประชุมในอาคาร
เรียนของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 แห่ง - 456,590 - - - มีการติดต้ัง
ระบบแสงและ
เสียงท่ีได้มาตรฐาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
มีห้องประชุมท่ีมีระบบแสง
และเสียงท่ีได้มาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.

37 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย
 ปีงบประมาณ 2562
,ปีงบประมาณ 2563
*อุดหนุน ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย

ให้นักเรียนพิการของศูนย์ฯ 
ได้รับส่ือเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 200,000 300,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย
ได้รับการส่งเสริมทางด้าน
การศึกษา

กองแผนและ
งบประมาณ

38 พัฒนาทักษะวิชาการ
แก่นักเรียน เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์
และบูรณาการการเรียนรู้
สู่ชุมชนและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
,ประจ าปีงบประมาณ 2563
*อุดหนุน ส านักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดเชียงราย

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการ
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกิด
การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
ชุมชนและสังคม

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 600,000 584,600 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

นักเรียน และบุคลากร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ

กองแผนและ
งบประมาณ

39 จัดงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์ คร้ังท่ี 12  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
,คร้ังท่ี 13 ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2563 
*อุดหนุนศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดท่าน้ า ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้เห็นคุณค่า
และจรรโลงพระพุทธศาสนา 
และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
กิจกรรมด้านพุทธศาสนา
และการอาชีพ

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

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรู้จาก
การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านพุทธ
ศาสนาและกิจกรรม
ในการพัฒนาตนเอง
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาตนเอง

กองแผนและ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

40 เปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
,งบประมาณ พ.ศ. 2563 
*อุดหนุน โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

เพ่ือจัดงานให้นักเรียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี - 150,000 360,000 - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

1.นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
และพัฒนาทักษะ
2.นักเรียน บุคลากรทาง 
การศึกษาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านวิชาการและ
พัฒนาทักษะชีวิต

กองแผนและ
งบประมาณ

41 ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
เป็นห้องสมุดศตวรรษท่ื 21
*อุดหนุนโรงเรียนเวียงชัย 
อ.เวียงชัย

เพ่ือพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
ได้มาตฐาน

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

ห้องสมุดโรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคมได้รับการพัฒนา
และป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน

กองแผนและ
งบประมาณ

42 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
กิจกรรมผู้เรียน โรงเรียนบ้าน
หนองปลาสะเด็ด
*อุดหนุน ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3

เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปล่ียน
เรียนรู้กิจกรรมด้านต่าง ๆ

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

มีแหล่งเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน กองแผนและ
งบประมาณ

43 อบรมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 *อุดหนุน 
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

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

นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรม

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 43 โครงการ  -  - 44,047,228 47,911,442 49,267,858 58,525,918 51,118,918  -  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เตรียมน้องสู่โลกกว้าง
อย่างม่ันใจ

เพ่ืออบรมให้รู้ถึงบทบาท
และคุณค่าของความเป็นชาย/
หญิงในสังคม พัฒนาการทาง
เพศ พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น
ตลอดจนทักษะ และทัศนคติใน
การมองโลกกว้างให้กับเยาวชน
 ครูในสถานศึกษา

จัดอบรม จ านวน 3 คร้ัง/ปี 142,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์
ความรู้เร่ืองบทบาทและ
คุณค่าของความเป็นชาย/
หญิงในสังคม พัฒนาการทาง
เพศ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ของวัยรุ่นตลอดจน
ทักษะ และทัศนคติในการ
มองโลกกว้าง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย
 จังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือจัดอบรมเครือข่าย
อาหารปลอดภัยจังหวัด
เชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองอาหารปลอดภัย 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย

จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี 800,000 950,000 970,000 950,000 950,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อาหารปลอดภัยและสามารถ
น าไปปฏิบัติในชุมชนหรือ
ถ่ายทอดบทเรียนให้กับบุคคล
ในครอบครัวหรือบุคคลท่ัวไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

3 อบรมพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
จ.เชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค
การส่งเสริมสุขภาพด้านการ
ออกก าลังกายท่ีถูกต้อง และ
การสร้างชุมชนต้นแบบด้าน
การออกก าลังกายเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติของประชาชนท่ี
ถูกต้อง

จัดอบรม จ านวน 4 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 1,815,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ี
จัดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิคด้านการ
ออกก าลังกายท่ีถูกต้องและ
น าไปสู่การปฏิบัติของ
ประชาชนในชุมชนในการ
สร้างชุมชนต้นแบบ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ือลด
อัตราการเกิดโรคมะเร็ง

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
 มะเร็งท่อน้ าดี และการคัด
กรองมะเร็งเบ้ืองต้นให้กับ
ประชาชนท่ัวไป

จัดอบรม จ านวน 2 คร้ัง/ปี  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในสาเหตุของการ
เกิดโรคมะเร็ง การรักษา
สุขภาพ การบริโภคอาหาร
เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 อบรมแกนน าหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ จังหวัดเชียงราย

เพ่ือฝึกอบรมแกนน าหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพในพ้ืนท่ี 18 
อ าเภอ ของจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี

จัดอบรม จ านวน 18คร้ัง/ปี 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

6 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพไตของตนเอง

เพ่ืออบรมให้ความรู้การส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันการ
เกิดโรคไตวายเร้ือรังให้กับ
ประชาชน ผู้ป่วย ครอบครัว 
และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง

จัดอบรม จ านวน 2 คร้ัง/ปี  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ประชาชน ผู้ป่วย ครอบครัว 
และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องได้
มีความรู้เก่ียวกับโรคไตวาย
เร้ือรังและสาเหตุของการเกิด
โรค เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ืองโรค
พิษสุนัขบ้า การดูแล ป้องกัน
ตนเองอย่างถูกวิธีและพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรค

จัดอบรม จ านวน 3 คร้ัง/ปี  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เร่ืองโรค
พิษสุนัขบ้าเพ่ิมข้ึน สามารถ
ป้องกันโรคและดูแลตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี และมีระบบ
ข้อมูลข่าวสารในการเฝ้า
ระวังอย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 ป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ืองโรค
เอดส์ เพ่ิมทักษะในการดูแล 
ป้องกันตนเอง

จัดอบรม จ านวน 4 คร้ัง/ปี  - 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เร่ืองโรค
เอดส์ เพ่ิมข้ึน สามารถ
ป้องกันโรคและดูแลตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง
จากมลพิษหมอกควันไฟป่าและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เพ่ืออบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนใน จ.เชียงราย ได้มี
ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง เพ่ือลดปัญหาด้าน
สุขภาพจากมลพิษหมวอกควัน
ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

จัดอบรม จ านวน 2 คร้ัง/ปี - - 202,500 202,500 202,500 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพของตนเองเพ่ือลด
ผลกระทบจากปัญหามลพิษ
หมอกควันไฟป่าและฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

227     



228     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

10 อบรมผู้น าเสริมสร้างชุมชนด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
จ.เชียงราย

เพ่ือบรมให้ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชนใน จ .
เชียงราย

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 250,000 970,000 250,000 250,000 จ านวนคร้ังท่ี
จัดการอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
และน าไปปฏิบัติในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

11 ป้องกันโรคติดต่อจังหวัด
เชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ือง
โรคติดต่อ การป้องกัน และการ
ดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

จัดอบรม จ านวน 2 คร้ัง/ปี  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เร่ือง
โรคติดต่อ เพ่ิมข้ึน สามารถ
ป้องกันโรคและดูแลตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
(บริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อ
สุขภาพในระดับจังหวัด )

เพ่ือให้คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
เขตพ้ืนท่ีได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพจากหน่วย
บริการ สถานบริการ หรือ
องค์กรอ่ืน ๆ รวมท้ังได้รับ
เคร่ืองช่วยกายอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการบริการ
ทางการแพทย์ ในกรณีท่ีมีผล
การตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งช้ี
ทางการแพทย์

ด าเนินการ 18 คร้ัง / ปี - 2,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีอยู่ใน
ระยะท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเขตพ้ืนท่ี
ได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพจากหน่วย
บริการ สถานบริการ หรือ
องค์กรอ่ืน ๆ รวมท้ังได้รับ
เคร่ืองช่วยกายอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการบริการ
ทางการแพทย์ ในกรณีท่ีมีผล
การตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อ
บ่งช้ีทางการแพทย์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

13 การยกระดับคุณภาพ 
ความปลอดภัย และ
ประสิทธิผลของเคร่ืองส าอาง
และเสริมอาหาร

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่ผู้ประกอบการมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเข้าถึงการ
ทดสอบความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้บริโภคให้เข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ความ
ปลอดภัยและมีประสิทธิผลตาม
แนวทางกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้
โดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - - - จ านวนคร้ังท่ี
จัดการอบรม

 - ผู้ประกอบการได้รับความรู้
 ความเข้าใจเก่ียวข้องตาม
ระบบการทดสอบความ
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานสากล
 - ผู้ประกอบการสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้รับ
การยอมรับตาม
มาตรฐานสากล

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ด าเนินการ

ร่วมกับกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

14 สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกโดยด าเนินกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ความรู้และ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ
โรคอัลไซเมอร์ เพ่ือช่วยลด
ความเส่ียงในการพัฒนาไปสู่
โรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร์

จัดอบรมจ านวน 2 คร้ัง/ปี  -  -  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับโรคอัลไซเมอร์ 
เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในการ
พัฒนาไปสู่โรคสมองเส่ือมอัล
ไซเมอร์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
ด าเนินการ

ร่วมกับกระทรวง
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข

15 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพรปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
 บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
*อุดหนุน โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ

จัดอบรมให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ ทักษะ การดูแลเด็ก
ให้มีพัฒนาการรอบด้าน
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพรปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
 บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

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

ประชาชนได้รับความรู้ด้าน
การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด - 5 ปี

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม  15 โครงการ - - 4,242,000 8,350,000 13,807,500 10,952,500 10,952,500 - -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุบาลฟันน้ านม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆของเด็กช่วงปฐมวัย 
พัฒนาต่อยอดให้ทักษะ
สามารถพัฒนาตนเองต่อไป
ในอนาคต

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็กระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชียงรายมีสุขภาพแข็งแรง มี
พัฒนาการท่ีดีในทุกด้าน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 แข่งขัน อบจ.เชียงราย 
มินิมาราธอน

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้แก่ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
สร้างความรักสามัคคีรู้จักการ
ให้อภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลาง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

บุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 2 คน

- - 12,000 12,000 12,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้รับการพัฒนา

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา
จากอุ้ยสู่หลาน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงรายได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา

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

เด็กและเยาวชนในจังหวัด
เชียงรายได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 5 โครงการ  -  - - 200,000 2,112,000 2,112,000 2,112,000  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กู้ชีพกู้ภัยตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน

เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพบุคลากร  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความรู้ความ
ช านาญและมีทักษะการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา

จ านวน 2 คร้ัง/ปี - 660,000 420,000 420,000 420,000 จ านวนคร้ังการ
ฝึกอบรม 2 คร้ัง/ปี

บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
มีความรู้ความช านาญ
และมีทักษะการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชา
และมีประสิทธิภาพ

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

2 ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ
การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า
และการช่วยเหลือคนจมน้ า
เบ้ืองต้น

เพ่ือฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้และทักษะในการ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ า
และมีความรู้พ้ินฐานในการ
ช่วยเหลือคนจมน้ าตลอดจน
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้

อบรมจ านวน 3 รุ่น
รุ่นละ 40 คน/ปี

- 105,000 105,000 105,000 105,000 จ านวนรุ่น
ท่ีจัดฝึกอบรม

ท าให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้และทักษะในการ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ า
และมีความรู้พ้ินฐานในการ
ช่วยเหลือคนจมตลอดจน
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

3 เสริมสร้างความปลอดภัย
ในเด็กและเยาวชนจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน

เพ่ืออบรมให้เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย มีความรู้
ในเร่ืองการเดินทางบนท้องถนน
มีความปลอดภัยจากอุบัติภัย
บนท้องถนน

อบรมจ านวน 2 รุ่น
รุ่นละ 250 คน

- 124,000 124,000 124,000 124,000 จ านวนรุ่น
ท่ีจัดฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี   
จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
การเดินทางบนท้องถนนและ
มีความปลอดภัย
จากอุบัติภัยบนท้องถนน

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
อย่างมีส่วนร่วม

จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้และมีส่วนร่วม
ในการสร้างและดูแลรักษา
ฝายมีชีวิตท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

พ้ืนท่ีด าเนินการ 
4 อ าเภอ

- 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนพ้ืนท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการสร้าง
และดูแลรักษาฝายมีชีวิต
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

232     



233     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์
ลดการเผาป่าและพ้ืนท่ี
การเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน 
และพ้ืนท่ีริมทาง

ติดต้ังป้ายรณรงค์ 
จ านวน 7 ป้าย

- 100,000 87,500 87,500 87,500 จ านวนป้ายรณรงค์
ลดการเผาป่าและ
พ้ืนท่ีทางการเกษตร

ลดปริมาณไฟป่าและ
หมอกควันในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายช่วยให้ประชาชน
และนักท่องเท่ียวไม่เป็นโรค
เก่ียวกับทางเดินหายใจและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

6 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
ส ารวจระบบไฟฟ้าและ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ เพ่ือป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ระบบไฟฟ้าในครัวเรือน
รวมถึงการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ และแก๊สหุงต้ม เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ จ านวน 
100 ราย/ปี

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ ท่ีได้รับ
ความรู้เบ้ืองต้น 
ฯลฯ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ ได้มีความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับระบบไฟฟ้า
ในครัวเรือน รวมถึงการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ และ
แก๊สหุงต้มเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินย์และป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

7 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลข้ึนปีใหม่

เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนตามแยก
ถนนสายส าคัญ สายหลัก 
ของจังหวัดเชียงราย

ปีละ 25 ป้าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายท่ีจัดท า
เพ่ือการรณรงค์
การลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนและนักท่องเท่ียว
มีความตระหนักในการใช้รถ
ใช้ถนนในการสัญจรและ
ลดจ านวนการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

8 รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนตามแยก
ถนนสายส าคัญ สายหลัก 
ของจังหวัดเชียงราย

ปีละ 25 ป้าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้ายท่ีจัดท า
เพ่ือการรณรงค์
การลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนและนักท่องเท่ียว
มีความตระหนักในการใช้
รถใช้ถนนในการสัญจรและ
ลดจ านวนการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

เพ่ืออบรมความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเก่ียวกับ
สาธารณภัยให้แก่ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 2 รุ่น
รุ่นละ 300 คน 
ปีงบประมาณ 2563 - 
2565 ปีละ 2 รุ่น
รุ่นละ 500 คน

400,000 200,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน
ในสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การป้องกันสาธารณภัย 
น าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ความปลอดภัยต่อตนเอง 
ครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

10 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า

เพ่ืออบรมให้จิตอาสา 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อปพร . และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีทักษะ
ให้มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 
และฝึกใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า
อย่างมีระบบ

ปีละ 2 รุ่น 
รุ่นละ 30 คน 
รวม 60 คน/ปี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       
มีความรู้ทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 
อย่างมีระบบแบบแผน

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

11 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน หลักสูตรอาสา
จราจร

เพ่ือเตรียมบุคลากรส าหรับ
ปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัครจราจร
ท าหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
และสนับสนุนอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจร

จัดฝึกอบรม
จ านวน 4 รุ่น/ปี

- 660,000 - - - จ านวนรุ่น
ท่ีจัดฝึกอบรม

สมาชิก อปพร. ต ารวจภูธร
มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
อาสาจราจร เพ่ือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

กองป้องกันและ
บรรเทา

สาธารณภัย

รวม  11 โครงการ - - 900,000 4,389,000 2,996,500 2,996,500 2,996,500 - -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมพลังคนพิการและองค์กร
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
คนพิการ การดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้นส าหรับคนพิการ 
การสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์
ต่อคนพิการและความพิการ
ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ
องค์กรด้านคนพิการ

จัดอบรม 
จ านวน 3 คร้ัง/ปี

 - 800,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดอบรม

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
องค์กรด้านคนพิการ
มีความรู้เก่ียวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิคนพิการ 
การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น
ส าหรับคนพิการ มีเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อคนพิการและ
ความพิการเพ่ิมมากข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ฝึกอบรมส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพให้แก่
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย
ในการดูแลผู้พิการติดเตียง 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 -  - 325,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดอบรม

ผู้ดูแลคนพิการมีการรวมกลุ่ม
ในการตัดเย็บผ้าอ้อม
เพ่ือใช้เองและจ าหน่าย 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ ผู้ป่วยท่ียากไร้
จ านวน 18 อ าเภอ

250,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ป่วย
ท่ียากไร้ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ใน จ.เชียงราย
ได้รับการสงเคราะห์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม  3 โครงการ - - 250,000 900,000 925,000 600,000 600,000 - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
1 ก่อสร้างระบบไฟส่องสว่าง

สนามกีฬาอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
ม.6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
กับการใช้งานของประชาชน
ภายในบริเวณสนามกีฬา

เสาไฟฟ้าพร้อมระบบไฟ
ส่องสว่าง จ านวน 2 จุด

 -  - 500,000  -  - จ านวนเสาไฟฟ้า
พร้อมระบบไฟ 
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีปริมาณแสงว่างเพียงพอ
กับการใช้บริการของ
ประชาชนภายในบริเวณ
สนามกีฬา

ส านักการช่าง

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

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมให้ความรู้กฎหมาย
แก่ประชาชน

เพ่ืออบรมให้ความรู้กฎหมายอัน
เป็นประโยชน์แก่ผู้แทนชุมชน 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
ในเขตจังหวัดเชียงราย

จ านวน 4 คร้ัง - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ใน
เร่ืองกฎหมาย/
จ านวนคร้ัง

ผู้แทนชุมชน เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
กฎหมายและความช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย

ส านักปลัด อบจ.

2 ค่ายเรียนรู้อย่างมีสติ
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือฝึกอบรมปรับเปล่ียน
ทัศนคติ ค่านิยม และแนวคิด
ของผู้ถูกคุมความประพฤติใน
ฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
 และฐานความผิดอ่ืนๆรวมท้ังผู้
เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด

จ านวน 1 คร้ัง - 300,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ในฐานความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด รวมท้ังผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
ผู้ติดยาเสพติด มีความรู้    
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ไม่กล้าไปยุ่งเก่ียวกับ      
ยาเสพติดให้โทษอีก
และไม่กระท าซ้ า มีการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและ
แนวคิดในการใช้ยาเสพติด

ส านักปลัด อบจ.

3 สร้างเครือข่ายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายและสถาน
พินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย "ต้านภัยยา
เสพติด"

เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน    
ยาเสพติดและกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน

จ านวน 4 คร้ัง 250,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังในการ
อบรม

เด็กและเยาวชนได้ทราบถึง
ปัญหายาเสพติดและ
ข้อกฎหมาย ข้ันตอน และ
สิทธิต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ตามกระบวนการยุติธรรม

ส านักปลัด อบจ.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

4 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ืออบรมและสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อปัญหายาเสพติดและ
แนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงราย

จ านวน 2 คร้ัง 250,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวนคร้ังท่ีจัด
อบรม

อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย ได้ทราบแนวทางใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
สามารถขยายผลให้ความรู้
ในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล 
สร้างความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา

ส านักปลัด อบจ.

5 ฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง
ด้วยวิธีชุมชนบ าบัด

เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้  
มีทักษะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดการยอมรับ
จากสังคมภายนอก       
สร้างความสมานฉันท์   
ความสามัคคีเกิดข้ึนในชุมชน
เม่ือพ้นโทษออกไปแล้ว

จ านวน 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ในการจัดอบรม

ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านต่างๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม

ส านักปลัด อบจ.

6 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงราย

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมท้ัง
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย ในการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

จัดอบรม 
จ านวน 3 คร้ัง/ปี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดการอบรม

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
และหน้าท่ีของตนเอง 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

7 พัฒนาสตรีเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
อบอุ่น จ.เชียงราย

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
สร้างความรู้ และทักษะ
ในการพัฒนาตนเองของสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ

จัดอบรม 
จ านวน 18 คร้ัง/ปี

- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการจัด
อบรม

สตรีมีความรู้ ทักษะในการ
พัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
ให้กับครอบครัวในชุมชน 
และสังคม โดยสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
ครอบครัวและชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 ครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล 
(Smart family)

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวใช้
ส่ือในยุคดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
"รู้เท่าทันส่ือร้าย ขยายส่ือดี " 
และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้
สามารถปรับตัวและรับมือการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
เสริมสร้างการส่ือสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี

จัดอบรม จ านวน 2 
คร้ัง/ปี

 - 140,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการจัด
อบรม

สมาชิกครอบครัวได้รับ
ความรู้ด้านการใช้ส่ือดิจิทัล
อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันส่ือ
ร้ายขยายส่ือดี และ
ครอบครัวมีความรักความ
อบอุ่น มีสัมพันธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 เชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรม
สร้างสรรค์สังคมดิจิทัล

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านสังคมให้มีความ
ม่ันคง และย่ังยืน

จัดอบรม จ านวน 4 
คร้ัง/ปี

 - 400,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการจัด
อบรม

ประชาชนได้รับความรู้ และ
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสร้างโอกาสในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างความ
ม่ันคงและย่ังยืน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน สามารถเรียนรู้การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

10 อบรมการพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จ.เชียงราย

เพ่ือให้สมาชิกของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

จัดอบรม 
จ านวน 18 คร้ัง/ปี

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียน
ผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

11 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปสมุนไพรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน
การผลิตและใช้สมุนไพรใน
ครัวเรือนได้เอง การสร้าง
สุขภาพท่ีดีปลอดภัยจากโรคท่ี
มีปัญหาต่อสุขภาพ ต่อยอดการ
ผลิตเป็นสินค้าชุมชน สร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการจัด
อบรม

ประชาชนมีความรู้
ในการผลิตและใช้สมุนไพร
ในครัวเรือนได้เอง การสร้าง
สุขภาพท่ีดีปลอดภัยจากโรค
ท่ีมีปัญหาต่อสุขภาพ ต่อยอด
การผลิตเป็นสินค้าชุมชน 
สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้เข้มแข็งบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

12 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(To be Number One) 
จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
*อุดหนุน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เพ่ือขยายองค์ความรู้
การท างานด้านการณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในจังหวัดเชียงราย

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

ได้ขยายเครือข่าย
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การรณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

กองแผนและ
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

13 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(To be Number One) 
จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2562
*อุดหนุน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 - 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

14 พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
อบอุ่น ประจ าปีงบประมาณ 
2562
*อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้ความรู้ ทักษะในการ
พัฒนาตนเองของสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ

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

คณะกรรมการพัฒนาสตรี
มีศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

กองแผนและ
งบประมาณ

อ าเภอแม่สาย
15 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

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

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม 
เป็นศูนย์รวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

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

- 1,000,000 - - - จ านวนอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ผู้สูงอายุมีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม 
เป็นศูนย์รวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ส านักการช่าง

รวม  15 โครงการ - - 3,700,000 12,330,000 10,490,000 10,040,000 10,040,000 - -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาค
เรียนส าหรับเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายให้กับเด็ก
และเยาวชน และมีกิจกรรม
นันทนาการท าในช่วงปิดภาค
เรียน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ท่ี
หลากหลาย ได้ใช้เวลาว่าง
ในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิด
ประโยชน์

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
จังหวัดเชียงรายได้เพ่ิมทักษะ
ในการด าเนินงาน การด าเนิน
ชีวิต และน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต และมี
เครือข่ายในการด าเนินงาน
ด้านเด็กและเยาวชน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่า บทบาทและ
ความส าคัญของตนเอง และ
แสดงออกเหมาะสมตามวัย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเวทีใน
การแสดงความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 วันเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
กลุ่มเครือข่ายได้มีเวทีแสดง
ผลงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิดด้านการท างานและ
ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือน าไป
พัฒนาตนเอง ท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

เด็ก เยาวชน ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
แนวคิด ทัศนคติ และมีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีเครือข่าย
เช่ือมโยงในการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติ

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

5 อบรมพัฒนาเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือส่งเสริมและสร้างกระบวน
ทัศน์แนวคิดการท างานของ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้มี
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้เด็ก เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

เด็ก เยาวชนในท้องถ่ินได้มี
ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างเต็มรูปแบบ ฐานะภาคี
เครือข่าย เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันในการด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือชุมชน
และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชน และประชาชน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใช้กีฬา
เป็นส่ือ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีของคน
ทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างม่ันคง
และมีความสุข

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 30คน/คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดี
ของคนทุกเพศทุกวัย

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ าเภอ เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง
และเช่ือมโยงเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาทักษะการท างาน
และศักยภาพแกนน าสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ าเภอเพ่ือ
สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายด้าน
เด็กและเยาวชนในจังหวัด
เชียงราย

สภาเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงราย จ านวน
 300 คน

350,000 350,000 - - - จ านวนสภาเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
แนวคิด ทัศนคติ และมีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิด
เครือข่ายเช่ือมโยงระหว่าง
กลุ่มเด็กและเยาวชนในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

8 ก่อสร้างร้ัวรอบสนามฟุตซอล เพ่ือก่อสร้างร้ัวรอบสนามฟุต
ซอลภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัดเชียงราย ) 
รองรับผู้มาใช้บริการให้มี
ทางเลือก
ท่ีหลากหลายในการ
ออกก าลังกาย

ขนาดกว้าง 25.00 เมตร
 ยาว 38.00 เมตร

- - 500,000 - - จ านวนร้ัวท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

มีสนามฟุตซอลท่ีได้มาตรฐาน
 เพ่ือบริการประชาชน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 ปรับปรุงสนามยิงปืน เพ่ือปรับปรุงสนามยิงปืน
ภายในศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ (สนาม
กีฬากลางจังหวัดเชียงราย ) ให้
ได้มาตรฐานเพ่ือบริการ
ประชาชน

จ านวน 1 แห่ง - - 200,000 - - จ านวนสนาม
ยิงปืนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
ได้ใช้สนามยิงปืนท่ีเป็น
มาตรฐานในการด าเนิน
กิจกรรมนันทนาการ

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

10 อนุบาลฟันน้ านม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆของเด็กช่วงปฐมวัย 
พัฒนาต่อยอดให้ทักษะ
สามารถพัฒนาตนเองต่อไปใน
อนาคต

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 100,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็กระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชียงรายมีสุขภาพแข็งแรง มี
พัฒนาการท่ีดีในทุกด้าน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 แข่งขัน อบจ.เชียงราย 
มินิมาราธอน

เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้แก่ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย มีสุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
สร้างความรักสามัคคีรู้จักการ
ให้อภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
โดยใช้กีฬาเป็นส่ือกลาง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 1,980,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในจังหวัดเชียงรายมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

13 ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

บุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 2 คน

- 12,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากรสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้รับการพัฒนา

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับจัดท าห้อง
จัดเก็บพัสดุ,ห้องซ่อมบ ารุง,โรง
เก็บรถ,โรงเก็บถังขยะ
คอนเทนเนอร์

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

มีอาคารอเนกประสงค์
ส าหรับจัดท าห้องจัดเก็บพัสดุ
,ห้องซ่อมบ ารุง,โรงเก็บรถ
,โรงเก็บถังขยะคอนเทนเนอร์

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

15 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 46 "เจียงฮายเกมส์" 
(พ.ศ. 2561) และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 36 "น้ ากกเกมส์" 
(พ.ศ.2562)

เพ่ือส่งเสริมการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 
“เจียงฮายเกมส์”(พ.ศ. 2561)
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 36 “น้ ากกเกมส์” 
(พ.ศ. 2562) 
เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
การแข่งขันกีฬาแก่ประชาชน
อันเป็นการเพ่ิมพูนมาตรฐาน
กีฬา เป็นก้าลังส้าคัญในการ
ไปสู่ระดับนานาชาติ

จ้านวน 1 คร้ัง - 7,000,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

จังหวัดเชียงรายสามารถ
พัฒนามาตรฐานการกีฬา
ให้มีคุณภาพสูง ยกระดับ
การกีฬาระดับภูมิภาค
ให้มีความเข้มแข็ง

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 15 โครงการ  -  - 2,000,000 12,892,000 2,200,000 1,500,000 1,500,000  -  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่ง
สวนไม้งามริมน้ ากก 
บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ตกแต่งสวนไม้งามริมน้ ากก
ให้มีความสวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ของประชาชนและนักท่องเท่ียว
เก่ียวกับ
พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดในอนาคต

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
ตกแต่งสวนไม้งาม
ริมน้ ากก บริเวณสวนไม้
งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก
อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 23 ไร่ 1 งาน

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

ท าให้สวนไม้งามริมน้ ากก
ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงามและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว

ส านักการช่าง

รวม   1 โครงการ - - - 35,000,000 - - - - -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ืวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะระดับคลัสเตอร์

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้การบริหารจัดการขยะ
ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ
แก่ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

อบรมและศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

40,000 300,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ประชาชนมีความรู้การ
บริหารจัดการขยะปลายทาง
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ก าจัดขยะของเสียอันตราย เพ่ือด าเนินการก าจัดขยะ
อันตรายในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ด าเนินการ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- 1,000,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

ขยะอันตรายในพ้ืนท่ี จ .
เชียงราย ได้รับการก าจัด
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ือการจัดการขยะปลายทาง
กรณีศึกษาอ าเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
รูปแบบการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการขยะ
ปลายทางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

ด าเนินการจ้างศึกษา 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 100,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

ได้รูปแบบการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ
ขยะให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเชียงของได้อย่าง
เหมาะสม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
อย่างย่ังยืน

เพ่ืออบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะตามนโยบายจังหวัด
และจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้
การลดขยะในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงรายให้กับ
ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชน

จัดอบรม
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการจัด
อบรม

ประชาชนส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้รับความรู้เพ่ืมทักษะ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกต้อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

5 การจัดการส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ ๆ การน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สร้าง
เครือข่ายการท างาน

จัดอบรม
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
การเรียนรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมทักษะ
ในการท างานร่วมกัน 
ประชาชนในชุมชนมีความ
สามัคคี ให้ความร่วมมือ มี
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกันภายในชุมชน และ
ระหว่างชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6 ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนว
ทางการผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
(RDF) ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะใน
เสวียน ได้แก่ เศษใบไม้และ
เปลือกสับปะรด 
ในการพัฒนาเป็นเช้ือเพลิงขยะ 
(RDF)

ด าเนินการ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

การใช้ประโยชน์จากขยะ
ในเสวียนต่อการผลิต
เช้ือเพลิงจากขยะ (RDF)

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 เสวียนอัจฉริยะ เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเร่ืองการท าปุ๋ย
จากเสวียน

จัดอบรม จ านวน 10 คร้ัง/ปี  - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

8 ก่อสร้างอาคารโรงเก็บ
เคร่ืองจักรส าหรับแปรรูปขยะ
แห้งเป็นเช้ือเพลิง 
(RDF) และรีไซเคิล

เพ่ือให้มีอาคารในการเก็บ
เคร่ืองจักรส าหรับแปรรูป
ขยะแห้งเป็นเช้ือเพลิง (RDF) 
และรีไซเคิล

อาคารโรงเก็บเคร่ืองจักร
ส าหรับแปรรูปขยะแห้ง
เป็นเช้ือเพลิง (RDF) และ
รีไซเคิล กว้าง 12.00 ม.
ยาว 30.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม.

- 1,200,000 - - - อาคารโรงเก็บ
เคร่ืองจักร
ส าหรับแปรรูป
ขยะแห้งเป็น
เช้ือเพลิง (RDF) 
และรีไซเคิล 
จ านวน 1 แห่ง

มีอาคารในการเก็บ
เคร่ืองจักรส าหรับ
แปรรูปขยะแห้ง
เป็นเช้ือเพลิง 
(RDF) และรีไซเคิล

ส านักการช่าง

9 ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 แห่ง
สภาพเดิม
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 8.00 ม. 
ปรับปรุงใหม่ให้มีขนาด
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 16.00 ม.

- - 500,000 - - โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 1
 แห่ง

มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

10 ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้มีอาคารศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการท่ี 
อบจ.เชียงราย ก าหนด

- - 500,000 - - อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย ท่ีได้รับ
การปรับปรุง

มีอาคารศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ชุมชนจังหวัด
เชียงราย ท่ีใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม เป็นระเบียบ 
ได้มาตรฐาน

ส านักการช่าง

รวม 10 โครงการ - - 440,000 3,500,000 4,600,000 3,600,000 3,600,000 - -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตรวจสอบคุณภาพน้ า แม่น้ า
สายหลักของจังหวัดเชียงราย

เพ่ือตรวจสอบ/ส ารวจคุณภาพ
น้ าของแม่น้ าสายหลัก
จ.เชียงราย

ด าเนินการ จ านวน 3 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการ

ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า/แม่น้ า สามารถ
น ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าหรับการวางแผนพัฒนา
แหล่งน้ าและการรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าของ 
อบจ.เชียงรายและ 
จ.เชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อม Green Office

เพ่ือให้บุคลากรและผู้ท่ีสนใจมี
ความรู้ด้านบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในองค์กรและจัดให้
มีแหล่งเรียนรู้การบริหาร
จัดการขยะ ส่งเสริมการน า
พลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิด
การเรียนรู้

จัดอบรม จ านวน 2 คร้ัง/ปี 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

3 อบรมจิตอาสาดับไฟป่า
เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของจังหวัดเชียงราย และ
เครือข่ายภาคประชาชน 
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริม
การปฏิบัติราชการและการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง/ปี  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน 
อาสาสมัครเพ่ืออนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม มีความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อ าเภอเมืองเชียงราย
4 ขุดลอกคลองแม่สะก๋ึน 

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 25.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง
 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 าใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

5 ขุดลอกล าน้ าแม่สาด 
ช่วงระหว่าง ม.4 ต.แม่กรณ์
- ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ช่วงท่ี 1 
สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
5.00 ม. ลึก 1.25 ม. 
ยาว 700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 12.85 ม. ลึก 2.60 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

7 ขุดลอกล าน้ าแม่ข้าวต้ม ช่วง
ระหว่าง ม.6 ต.นางแล 
- ม.16 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.70 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 16.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.50 ม. ลึก 1.35 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

10 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ล าเหมืองเสีย ม.2 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของ 
น้ าและการพังทลายของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 100.00 ม.

- - 500,000 - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

11 ขุดลอกล าเหมืองเข้าเวียง 
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 3,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 2.40 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

255     



256     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

12 ขุดลอกหนองปู่จันทร์ 
ม.3 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .3 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดย
เฉล่ีย 3-0-74 ไร่ 
(5,096.00 ตร.ม.) ลึก 2.80 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดพ้ืนท่ี
โดยเฉล่ีย 3-0-74 ไร่
(5,096.00 ตร.ม.) ลึก 5.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

13 ขุดลอกหนองบัว ม .6 
ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับเขต
เทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 750.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 3.50 ม. 
ยาว 750.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

14 ขุดลอกล าห้วยตะเคียน 
ช่วงระหว่าง ม.9
ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 1.65 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 9.50 ม. ลึก 2.30 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

15 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยโป่งผา
ม.16 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .8
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 11.50 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 850.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 11.50 ม. ลึก 3.50 ม. 
ยาว 850.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

16 ขุดลอกล าห้วยเคียน 
ช่วงระหว่าง ม.14 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย -
ม.12 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 2.20 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

17 ขุดลอกล าห้วยเอ้ียง 
ช่วงระหว่าง ม.22 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
- ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 2.15 ม. 
ยาว 2,500.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120.00 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

257     



258     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

18 ขุดลอกหนองกองเสา ม .4 ต.
ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 57.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 250.00 เมตร 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 57.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 250.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,700.00
ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

19 ขุดลอกล าน้ ากรณ์ 
ช่วงระหว่าง ม.3 ต.แม่กรณ์
- ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.20 ม. ลึก 1.90 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 2.40 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

20 ขุดลอกหนองป่าไคร้ ม .14 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 26.00 ม. ลึก 0.85 ม. 
ยาว 300.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 300.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

21 ขุดลอกล าเหมือง
หนองครกร่อง ช่วงระหว่าง 
ม.19 ต.บ้านดู่ - ม.11 
ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 0.80 ม. 
ยาว 2,300.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.80 ม.
ยาว 2,300.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120.00 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

22 ขุดลอกล าเหมืองหนองบวก
มะไฟ ช่วงระหว่าง ม .10 
ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 0.80 ม. 
ยาว 2,300.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.80 ม. 
ยาว 2,300.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120.00 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

23 ขุดลอกหลงกกเก่า 
ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. ลึก 0.85 ม. 
ยาว 300.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 300.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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260     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

24 ขุดลอกล าห้วยสันก๋อย 
ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.แม่ข้าวต้ม - ม.7 ต.ท่าสุด
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.50 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 2,200.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 2,200.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120.00 ลบ.ม.

- - 500,000 - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

25 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.16 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.8 ต.บัวสลี 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและชะลอน้ า

ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 ม. 
ลึก 1.20 ม.

- - 500,000  - - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ าเภอพาน
26 ขุดลอกล าน้ าคาว 

ช่วงระหว่าง ม.8 ต.สันกลาง
- ม.8 ต.เจริญเมือง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 1,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ยาว 2,500 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

28 ขุดลอกหนองป่าอ้อ ม .6 
ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 60.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ยาว 350.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 60.00 ม. ลึก 1.55 ม.
ยาว 350.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,300.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

อ าเภอแม่จัน
29 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าจัน ม.18 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 70.00 ม.

- 300,000 - - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

30 ขุดลอกล าเหมืองสันโค้ง 
ช่วงระหว่าง ม.10 ต.ป่าตึง 
- ม.1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
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. 
รวมปริมาตรดินขุดท้ังสองช่วง
ไม่น้อยกว่า 11,580.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

- 500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
6-1-00 ไร่ (10,000.00
ตร.ม.) ลึก 2.50 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ี
โดยเฉล่ีย 6-1-00 ไร่ 
(10,000.00 ตร.ม.) 
ลึก 3.80 ม. หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,420.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

- 500,000 - - - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

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

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 120.00 ม.

- 500,000 - - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

36 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ม .3
 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 60.00 ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนเข่ือนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

37 ขุดลอกแม่น้ าจัน 
ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ป่าตึง - 
ม.7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 17.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 17.00 ม. ลึก 3.50 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120.00 ลบ.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

38 ขุดลอกล าเหมืองแม่เปิน 
ช่วงระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง
- ม.6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 3.50 ม. ลึก 0.70 ม. 
ยาว 6,000.00 ม
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 6,000.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,120.00 ลบ.ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

39 ขุดลอกหนองกวาง ม .6 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับม.6 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
9-0-00 ไร่ 
(14,400.00 ตร.ม.) 
ลึก 0.70 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดพ้ืนท่ี
โดยเฉล่ีย 9-0-00 ไร่ 
(14,400.00 ตร.ม.) 
ลึก 2.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

40 ขุดลอกหนองเล็งใหม่ ม .14 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก - ม.
ยาว 150.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. ลึก 4.80 ม. 
ยาว 150.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

41 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.7 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขนาดกว้าง 13.00 ม. 
สูง 1.70 ม.

- - 500,000  - - จ านวนอาคารท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
กักเก็บน้ าส าหรับ
ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

ส านักการช่าง

อ าเภอแม่สาย
42 ขุดลอกแนวกันเขต

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. ลึก 0.20 ม. 
ยาว 2,400.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

อ าเภอเวียงป่าเป้า
43 ขุดลอกล าเหมืองหนองบัว 

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

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 2.00 ม. ลึก 0.70 ม. 
ยาว 6,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 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 าใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

44 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
แม่น้ าแม่เจดีย์ 
ม.11 ทต.แม่ขะจาน 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลายของดิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 80.00 ม.

- 500,000 - - - จ านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

อ าเภอแม่ลาว
45 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.5 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.4,5,6 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

สันฝายกว้าง 8.00 ม. 
สูง 2.00 ม.

- 500,000 - - - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ ส านักการช่าง

46 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.13 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .8 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

ขนาดสันฝายกว้าง 10.00 ม. 
สูง 1.20 ม.

- - 500,000 - - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

47 ขุดลอกบริเวณฝายล าน้ า
แม่มอญ ม.2 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 5.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
ความยาวรวม 720.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 11.50 ม. ลึก 1.80 ม. 
ความยาวรวม 720.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,200.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

48 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม .8 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.2 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและชะลอน้ า

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- - 400,000  - - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ ส านักการช่าง

อ าเภอเทิง
49 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าหงาว ม.20 ต.หงาว 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 336.00 ม.

 -  - 2,000,000  -  - จ านวนเข่ือน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

อ าเภอเชียงของ
50 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ม .3

 ต.ริมโขง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 50.00 ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนเข่ือน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

อ าเภอเวียงแก่น
51 ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน

คอสะพาน ม.1 ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของคอสะพาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 56.00 ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนเข่ือน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักการช่าง

รวม  51 โครงการ - - 400,000 10,000,000 16,600,000 700,000 700,000 - -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันท้องถ่ินไทย เพ่ือจัดงานวันท้องถ่ินไทยและน้อม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงโปรดเกล้า
จัดให้มีการปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ประเทศไทย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดงาน

ข้าราชการและพนักงาน  ของ
 อปท.ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายได้น้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส านักปลัด อบจ.

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงาน      
แก่ ส.อบจ.ชร. ผู้บริหาร อบจ.ชร. 
และข้าราชการ อบจ.ชร.ให้ได้รับ
ความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ือมา
ปรับใช้กับการบริหารภายในองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

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

ผู้บริหาร อบจ.ชร. ส.อบจ.ชร.
 และข้าราชการ อบจ.ชร.
และผู้เก่ียวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาศักยภาพในทาง
การบริหารเพ่ิมข้ึน

กองกิจการสภา 
อบจ.

3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาท อ านาจหน้าท่ีของ
สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย
และการป้องผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ 
ผู้บริหาร อบจ.ชร. ส.อบจ.ชร.
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของตนเอง 
และฝ่ายสภาฯ ได้อย่างถูกต้อง 
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ท่ีจะเกิดข้ึนแก่หน่วยงาน

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

ผู้บริหาร อบจ.ชร. 
ส.อบจ.ชร . มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองและ
ฝ่ายสภาฯ ได้อย่างถูกต้อง 
ป้องกันการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ท่ีจะเกิดข้ึนแก่หน่วยงาน

กองกิจการสภา 
อบจ.

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

4 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าท่ี
ของฝ่ายสภาฯ ในการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร

 - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ ส.อบจ.เชียงราย ในบทบาท
หน้าท่ีของฝ่ายสภา
 - เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้อง
 - เพ่ือสร้างการบริหารงานของ
ท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน

จ านวน 1 คร้ัง 60,000  -  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ส.อบจ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของตนเองและ
ฝ่ายสภาฯ ในการท าหน้าท่ี
ในฐานะผู้ตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหาร

กองกิจการสภา 
อบจ.

5 อบรมให้ความรู้การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่คณะผู้บริหาร อบจ. ส.อบจ. 
และข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของ อบจ .
เชียงราย ในเร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี
 - เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
หน่วยงาน ส่งผลต่อการบริหารงาน
แบบโปร่งใส ห่างไกลทุจริต และเป็น
การต้านทุจริตคอร์รัปช่ันภายใน
หน่วยงาน

จ านวน 1 คร้ัง 60,000  -  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

คณะผู้บริหาร อบจ. ส.อบจ.
และข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ของ อบจ.เชียงราย 
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมาตรการป้องกันในเร่ือง
ของผลประโยชน์ทับซ้อน

กองกิจการสภา 
อบจ.



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

6 อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าท้องถ่ินในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบการบริหารและการปกครอง
ท้องถ่ิน ตลอดจนแนวทางการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในรูปแบบของ
การปกครองส่วนท้องถ่ินตามระบอบ
ประชาธิปไตยและการศึกษาดูงาน
ต้นแบบทางการบริหารจัดการท่ีดีแก่
ผู้น าชุมชนและประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง 1,000,000  -  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
ฝึกอบรม

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนา
ตนเองและกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับท้องถ่ินในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 
ตามรูปแบบการปกครอง
ท้องถ่ินบนพ้ืนฐานการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

กองกิจการสภา 
อบจ.

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
รูปแบบการบริหารและ
การปกครองท้องถ่ิน ตลอดจนการ
แนวทางการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ินในรูปแบบของการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามระบอบประชาธิปไตย
 และการศึกษาดูงานต้นแบบทางการ
บริหารจัดการท่ีดี แก่ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดเชียงราย

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

ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาตนเอง
และกระบวนการมีส่วนร่วม
กับท้องถ่ินในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ิน 
ตามรูปแบบการปกครอง
ท้องถ่ินบนพ้ืนฐาน
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

กองกิจการสภา 
อบจ.
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

8 โครงการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
บูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

1,000,000 500,000 559,000 559,000 559,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม/ดูงาน

1.ผู้รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย         
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบูรณาการร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างถูกต้อง

กองแผนและ
งบประมาณ

9 โครงการศูนย์เครือข่าย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic Center)

1.เพ่ือให้เป็นศูนย์ประสานระหว่าง
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ภาค
ประชาชน และภาคองค์กรเอกชน    
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
ทันต่อเหตุการณ์

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม

1.เกิดความร่วมมือการ
ประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย
 ภาคประชาชน และภาค
องค์กรเอกชน ในการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย
2.ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาและช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

10 โครงการฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน
การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีต้องประสานท้ังยุทธศาสตร์
การพัฒนาและโครงการพัฒนาท่ีเน้น
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ      
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม
ความพร้อมในการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงรายได้อย่าง
ถูกต้องตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นไปตามแนวทางของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ก าหนด         
2.การประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
เชียงรายสามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองแผนและ
งบประมาณ

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมศักยภาพ การจัดท าแผน
ชุมชน

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีขององกร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือเป็น
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

120,000 120,000  -  -  - คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชน
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการจัดท าแผน
ชุมชน มีศักยภาพ
สามารถแลกเปล่ียน
ความรู้ ทักษะ ข้อมูล
อย่างมีส่วนร่วมและ
แก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม

กองแผนและ
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

12 โครงการตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

1.เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายน าไปสู่การปฎิบัติ
2.เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจ /
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3.เพ่ือทราบถึง ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย                 
4.เพ่ือน าข้อมูลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ใน
การแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา แผนงาน โครงการ และ
จัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนท่ีจะจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย คร้ังต่อไป

ออกตรวจ
โครงการระหว่าง
ด าเนินการและ
หลังด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ไม่น้อยกว่า 
50 โครงการ

100,000  -  -  -  - จ านวนโครงการ
ท่ีได้ออกตรวจ

1.ทราบถึงประสิทธิภาพของการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายน าไปสู่การปฎิบัติ  
2.ทราบถึงระดับความพึงพอใจ/
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย            
3. ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามโครงการใแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย         
4.น าข้อมูลท่ีได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไปใช้แก้ไขปรับปรุง
เปล่ียนแปลงทบทวนยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาแผนงาน
โครงการและจัดล าดับ
ความส าคัญของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาก่อนท่ีจะจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คร้ัง
ต่อไป

กองแผนและ
งบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

13 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 - เพ่ือจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
น้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์ 
ยาสูบและโรงแรม ได้เข้าใจถึงระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติในการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ .เชียงราย 
 - เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการในการช าระภาษี 
ท่ีมีการช าระภาษีอย่างสม่ าเสมอ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้ประกอบการน้ ามัน ก๊าซ
ปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์ 
ยาสูบและโรงแรม 
ได้เข้าใจถึงระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติในการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
อบจ.เชียงราย มากข้ึน

กองคลัง

14 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พ .ร.บ.
 อบจ. พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ระเบียบพัสดุฯ ท่ีเก่ียวข้อง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดอบรม 
จ านวน 2 รุ่น/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ พ .ร.บ. 
อบจ. พ.ศ.2540 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบพัสดุ
ฯ ท่ีเก่ียวข้อง 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

15 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน
(Quality of work life)

1.เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
2.เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน ท าให้เกิดความสุขในการท างาน
3.เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานว่ามี
สถานท่ีท างานท่ีปลอดภัย เหมาะสม
กับการเตรียมความพร้อมท้ังทางด้าน
สถานท่ีและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม
เม่ือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
พัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเองของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
แนวทางในการเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างาน ท าให้เกิด
ความสุขในการท างาน
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความ
ม่ันใจต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างานว่ามีสถานท่ี
ท างานท่ีปลอดภัย เหมาะสม
กับการเตรียมความพร้อมท้ัง
ทางด้านสถานท่ีและการ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมเม่ือเกิด
ภัยพิบัติ

กองการเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ .
เชียงราย

1.เพ่ือฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบาย
ของผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกันพร้อมศึกษาดูงานองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบในการท างาน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ทราบ
ถึงข้อดีและข้อเสียของการด าเนินการ
ของหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม/ดูงาน

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน
ขององคืการบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายเป็นไปใน
แนวทางเดียงวกัน และได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อม
ท้ังได้เรียนรู้องค์กรต้นแบบ
ในการท างานด้านต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนา
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของ
การด าเนินการของ
หน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ประสบการณ์ร่วมกันและมี
ความสัมพันท่ีดีระหว่างคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

กองการเจ้าหน้าท่ี
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

17 โครงการอบรมหลักสูตร"
เสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบจ.เชียงราย"

1.เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากร อบจ.เชียงราย เก่ียวกับ 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา 
ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน
2.เพ่ือพัฒนาและเสริมทักษะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบผลส าเร็จ ตาม
นโยบายของนายก อบจ .เชียงราย
3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนัก
ให้หน้าท่ีความรับผิดชอบ มุ่งม่ันใน
การท างาน ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
รวมท้ังสร้างความร่วมมือร่วมใจ
ในการท างาน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อบรมจ านวน
ไม่น้อยกว่า 
2 คร้ัง/ปี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
พัฒนาและเสริมทักษะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามนโยบายของ
นายก อบจ.เชียงราย
3.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนัก
ให้หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
มุ่งม่ันในการท างาน ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 ท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย รวมท้ังสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างาน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กองการเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

18 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมนา

1.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
 ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน
2.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
และปรับเปล่ียนแนวคิดในการท างาน 
สามารถสร้างกระบวนการแนวและ
และสามารถพัฒนาตนเอง
3.เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ินได้อย่างดีย่ิงข้ึนและ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมมาถ่ายทอดให้แก่คนใน
องค์กรได้

อบรมบุคลากร
ของ อบจ.
เชียงรายได้อบรม
ตามสายงานตาม
แผนอัตราก าลัง 
(เฉพาะต าแหน่ง
ท่ีมีคนครอง)

2,000,000 2,500,000  -  -  - จ านวนสายงาน
ท่ีได้รับการส่งเสริม
ความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
ของสายงานท่ีมี
ในแผนอัตราก าลัง

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้าน
ความรู้และทักษะของงานแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม และ
ได้รับการฝึกอบรมความรู้ตาม
สายงาน
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและปรับเปล่ียน
แนวคิดในการท างาน สามารถ
สร้างกระบวนการแนวและและ
สามารถพัฒนาตนเองได้
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างดี
ย่ิงข้ึนและสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับการฝึกอบรมมาถ่ายทอด
ให้แก่คนในองค์กรได้ สามารถ
ประยัดงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลกรเข้ารับการอบรมใน
จ านวนมาก

กองการเจ้าหน้าท่ี
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

19 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

1.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน
ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม
2.เพ่ือส่งเสริมและอบรมให้บุคลากร อบจ.
เชียงรายได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ท่ีบัญญัติไว้ในข้อกฎหมาย กฎระเบียบ 
และประกาศหลักเกณฑ์ เห็นความส าคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับ
การพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีสิต
สาธารตณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ
กระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละ
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม      จริยะรรม
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
2.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ
ส่งเสริมและอบรมให้บุคลากร อบจ.
เชียงรายได้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการท่ีบัญญัติไว้ในข้อ
กฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศ
หลักเกณฑ์ เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน า
หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
ได้อย่างสร้างสรรค์

กองการเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

20 ฝึกอบรมหลักสูตร 
"การพัฒนาและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการจัดบริการ
สาธารณะ อบจ.เชียงราย"

เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น
การบริหารจัดการด้านการพัฒนา 
เมืองและท้องถ่ิน ด้านการท่องเท่ียว
ด้านการจัดการกีฬา 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านศิลปวัฒนธรรม การวางผังเมือง
และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ

จานวน 1 คร้ัง/ปี 400,000 400,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

บุคลากร อบจ.เชียงราย
และผู้เก่ียวข้อง
มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนา
เมืองและท้องถ่ิน
ด้านการท่องเท่ียว
ด้านการจัดการกีฬา
ศิลปวัฒนธรรม
การวางผังเมือง
และส่ิงแวดล้อม

กองการเจ้าหน้าท่ี

21 เพ่ิมศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ผังเมืองรวม 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ อปท. ทุกแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ใน พรบ .การผัง
เมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงและ
กฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาและ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อบรมจ านวน 
1 คร้ัง/ปี

200,000 200,000 - - - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

อปท. ทุกแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามบทบัญญัติท่ี
ก าหนดไว้ใน พรบ.การผัง
เมือง พ.ศ.2518 กฎกระทรวง
 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องสามารถแก้ไข
ปัญหาและน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง

ส านักการช่าง

รวม 21 โครงการ - - 8,210,000 6,140,000 3,079,000 3,079,000 2,979,000 - -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ท่ีเช่ือมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามวิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ผู้น าท้องถ่ิน และ
ประชาชนในเขต จ.เชียงรายให้มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทยและความรู้ถึง
การเช่ือมโยงกับกฎหมายอ่ืน ๆ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

ผู้น าท้องถ่ิน และประชาชนใน
เขต จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทยและ
ความรู้ถึงการเช่ือมโยง
กับกฎหมายอ่ืน ๆ

กองกิจการสภา 
อบจ.

2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน 
ประชาชน ใน จ.เชียงราย และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างกลุ่มเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนา อปท.ตามหลัก
ประชาธิปไตย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน 
ประชาชน ใน จ.เชียงราย 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างกลุ่มเครือข่าย
เพ่ือพัฒนา อปท.ตามหลัก
ประชาธิปไตย

กองกิจการสภา 
อบจ.

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย สามารถ
แสดงออก ร่วมคิด ร่วมท า
เสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  - 1,000,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย สามารถ
แสดงออก ร่วมคิด ร่วมท า 
เสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

กองกิจการสภา 
อบจ.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 ส่งเสริมการให้ความรู้
แก่ประชาชนเก่ียวกับ
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน ใน
การให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตย
และแสดงออกทางการเมือง
ได้อย่างถูกต้อง

จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน จ านวน
 1 คร้ัง/ปี

 - 1,000,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยและ 
แสดงออกทางการเมือง
ได้อย่างถูกต้อง

กองกิจการสภา 
อบจ.

5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าท่ีของประชาชน

เพ่ือให้จัดฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี
ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ
และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

 - 1,000,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิ
และหน้าท่ีของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญและสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กองกิจการสภา 
อบจ.

6 อบรมเพ่ิมศักยภาพ
ผู้น าชุมชน

 -เพ่ืออบรมและศึกษาดูงานให้กับ
ผู้น าชุมชน มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชน
 - เพ่ือให้ผู้น าชุมชนท่ีมีภาวะผู้น า 
มีมาตรฐานด้านคุณธรรม 
ด้านจริยธรรมและเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม
 - เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีแนวทาง
ในการเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ความร่วมมือ
และความเข้มแข็ง

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

ผู้น าชุมชนมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชุมชน มีมาตรฐาน
จริยธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส และมีความ
สามัคคี ความร่วมมือ และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองกิจการสภา 
อบจ.

283     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนเรียนรู้
วิถีประชาธิปไตย

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
,สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน,ผู้น าชุมชน,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน
,สารวัตรก านัน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจ า
ต าบลและประชาชนท่ัวไป ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ วิถีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าท่ีดี
มีจิตส านึกท่ีดีต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน จ านวน
 1 คร้ัง/ปี

200,000 - - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ผู้น าชุมชน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิถีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กองกิจการสภา 
อบจ.



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

8 สร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาชุมชน

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย
แก่ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน,สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ,
ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สารวัตรก านัน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจ า
ต าบลและประชาชนท่ัวไปในจังหวัด
เชียงราย เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับ
ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกด้านการเมือง

จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

300,000 - - - - จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
ได้เห็นตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม
ในการน ามาปรับใช้
ในการพัฒนา มีวิสัยทัศน์
แนวคิดท่ีกว้างไกล
ในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อ 
เหตุการณ์มีเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงออก
ทางด้านการเมือง

กองกิจการสภา 
อบจ.

9 เสริมสร้างชุมชน
แห่งความสามัคคี

 - เพ่ือจัดฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชน
แห่งความปรองดองและสามัคคี
 - เพ่ือสร้างชุมชนให้เกิดความรัก 
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

จ านวน 2 รุ่น/ปี 1,000,000 - - -  - จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ให้เกิดชุมชนสมานฉันท์ด้วย
วัฒนธรรมสันติวิธี สังคม
เกิดความรักความสามัคคี 
เป็นการเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอันอาจน าไปสู่
ความแตกแยกในชุมชน
และสังคม

กองกิจการสภา 
อบจ.
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286     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางการเมือง

 - เพ่ือจัดฝึกอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
 - เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิ
เสรีภาพทางการเมืองให้กับชุมชน 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิเสรีภาพทางการเมือง
กับการพัฒนาท้องถ่ินให้มากข้ึน

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

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
มีความเสมอภาคทางการเมือง
ในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาการเมือง
กับการพัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน

กองกิจการสภา 
อบจ.

11 ส่งเสริมประชาธิปไตย  - เพ่ือจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอัน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ
แสดงออกทางการเมืองอย่างถูกต้อง
 - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนาการเมืองกับการ
พัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินงาน
ตามนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล 
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน

จ านวน 2 รุ่น/ปี 1,000,000 - - -  - จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และแสดงออกทางการเมือง
อย่างถูกต้อง

กองกิจการสภา 
อบจ.

รวม  11 โครงการ - - 3,100,000 3,900,000 1,400,000 900,000 900,000 - -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพ่ิมศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ผังเมืองรวม 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ อปท. ทุกแห่งในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้
ใน พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
กฎกระทรวงและกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถแก้ไขปัญหา
และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อบรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี - - 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

อปท. ทุกแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ใน 
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
 กฎกระทรวง และกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องสามารถ
แก้ไขปัญหาและน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

ส านักการช่าง

2 เพ่ิมประสิทธิภาพความรู้
ความเข้าใจทางด้านการช่าง 

เพ่ือให้บุคลากรช่าง ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับงานช่างของ อปท . ทุกแห่งใน
จังหวัดเชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้
ใน พรบ. และมีองค์ความรู้
ทางด้านการช่าง การใช้เทคโนโลยี
เคร่ืองจักรกลท่ีทันสมัย น ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหา และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

อปท. ทุกแห่ง ในจังหวัด
เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานด้านการช่าง
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

แผนงาน 3.1 อุตสหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แผนงาน 3.1 อุตสหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างอาคารซ่อมบ ารุง
ศูนย์เคร่ืองจักรกล (บริเวณหลัง
ส านักงาน อบจ.เชียงราย)

เพ่ือให้มีสถานท่ีศูนย์ซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกลท่ีม่ันคงถาวร

จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 56.00 ม.

- - 3,000,000 - - จ านวนอาคารท่ี
ได้รับการก่อสร้าง

มีสถานท่ีซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล

ส านักการช่าง

4 ปรับปรุงภายในอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และอาคารกองป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือความสวยงาม สะอาด
เรียบร้อย คงทน และปลอดภัย
ของสถานท่ีและทรัพย์สิน
ของราชการ

 - ปรับปรุงห้องวินัย 
(ช้ัน 3)
 - ห้องกองพัสดุฯ
 - ห้องรองปลัด (ช้ัน 2)
 - ปรับปรุงร้ัวเป็นประตู
ทางเช่ือมอ าเภอเมือง
เชียงรายด้านทิศใต้ 
และอาคารกองป้องกันฯ 
(ด้านหลังส านักงาน 
อบจ.เชียงราย)
 - ห้องท างานผู้อ านวยการ
กองแผนและงบประมาณ

- - 500,000 - - จ านวนอาคาร
สถานท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง

สถานท่ีมีความสวยงาม 
สะอาดเรียบร้อย คงทน 
และปลอดภัยของสถานท่ี 
และทรัพย์สินของราชการ

ส านักการช่าง

5 ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
บริเวณส านักงาน อบจ.เชียงราย
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีสถานท่ีจอด
รถจักรยานยนต์บริเวณส านักงาน
 อบจ.เชียงราย

จ านวน 1 โรง 
ขนาดกว้าง 5.40 ม.
ยาว 55.00 ม.
สูง 2.00 ม.

- - 500,000 - - จ านวนโรงจอด
รถจักรยานยนต์
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีสถานท่ีในการจอด
รถจักรยานยนต์บริเวณ
ส านักงาน อบจ.เชียงราย

ส านักการช่าง

6 ก่อสร้างท่ีน่ังพักคอยส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการบริเวณ
ส านักงาน อบจ.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้มีสถานท่ีน่ังพักคอย
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
บริเวณส านักงาน อบจ.เชียงราย

จ านวน 5 หลัง
ขนาดกว้าง 1.20 ม.
ยาว 4.00 ม.
สูง 2.20 ม.

- - 250,000 - - จ านวนท่ีน่ังพักคอย
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ บริเวณ
ส านักงาน 
อบจ.เชียงราย
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีสถานท่ีในการน่ังพักคอย
ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ
บริเวณส านักงาน 
อบจ.เชียงราย

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร
แผนงาน 3.1 อุตสหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
(บ้านพักรับรอง) ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จ านวน 1 แห่ง - - 209,000 - - จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักการช่าง

8 ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูทางเข้า
บริเวณหลังส านักงาน 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือความปลอดภัยของสถานท่ี
และทรัพย์สินของราชการ

ความยาวรวม 500.00 ม.
ความสูง 2.00 ม.

- - 2,500,000 - - จ านวนความยาว
ของร้ัวท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

สถานท่ีและทรัพย์สิน
ของราชการมีความปลอดภัย

ส านักการช่าง

9 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตศูนย์
เคร่ืองจักรกล อบจ.เชียงราย 
(ดอยเขาควาย)

เพ่ือความปลอดภัยของสถานท่ี
และทรัพย์สินของราชการ

ยาว 524.00 ม. 
สูง 1.80 ม.

- - 900,000 - - จ านวนความยาว
ของร้ัวท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

สถานท่ีและทรัพย์สิน
ของราชการมีความปลอดภัย

ส านักการช่าง

10 ปรับปรุงระบบน้ าภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าส ารอง
ส าหรับการใช้รดน้ าต้นไม้
ได้มากข้ึน สามารถบริหารจัดการ
น้ าได้อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบน้ ารดต้นไม้
จ านวน 1 แห่ง

- - 250,000 - - จ านวนระบบน้ า
รดต้นไม้ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง จ านวน 1 
แห่ง

สามารถเพ่ิมปริมาณ
น้ าส ารอง ส าหรับการใช้
รดน้ าต้นไม้ได้มากข้ึน 
สามารถบริหารจัดการน้ าได้
อย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ

ส านักการช่าง

รวม  10 โครงการ - - - - 8,509,000 400,000 400,000 - - -
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - - - 22 514,801,400 12 159,271,000 - - 34 674,072,400
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - 22 514,801,400 12 159,271,000 - - 34 674,072,400

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - 2 146,055,132 - - - - 2 146,055,132

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - 2 146,055,132 - - - - 2 146,055,132
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 3.2 การเกษตร - - - - 1 54,296,000 - - - - 1 54,296,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - 1 54,296,000 - - - - 1 54,296,000

รวมท้ังส้ิน - - - - 25 715,152,532 12 159,271,000 - - 37 874,423,532

ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.9,15 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย - ต.นางแล และ 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 8.00 ม.
ยาว 2,500.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 17,412,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.บ้านดู่

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.7 
ต.ริมกก - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.

 -  - 15,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.ริมกก

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,500.00 ม.

 -  -  - 14,850,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.ห้วยสัก

4 ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า 
สามแยกฝ่ังหม่ิน เขต ทน .เชียงราย - 
ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ต .ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

ระยะทางรวม 2,860.00 ม.  -  -  - 26,600,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ทน.เชียงราย

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายพนังก้ันน้ า
เช่ือมระหว่าง ม.4 - ม.1 ต.ริมกก 
เช่ือม ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.

 -  - 9,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.ริมกก

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3,4,11 ต.ห้วยชมภู -
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม.

 -  - 130,352,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.ห้วยชมภู

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ห้วยชมภู - ม.6
ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม.

 -  - 130,352,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.ห้วยชมภู

อ าเภอพาน
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลียบคลองชลประทาน 4L - RMC 
ต.สันติสุข เช่ือม ต.ดอยงาม อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  - 13,200,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตราฐาน
มากข้ึน

อบต.สันติสุข

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบคลองชลประทาน 4L - RMC 
เช่ือมระหว่าง ต.ดอยงาม - ต.สันติสุข 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  - 17,916,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตราฐาน
มากข้ึน

อบต.ดอยงาม

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง บ้านท่าฮ่อ ม .6 ต.ทรายขาว 
- บ้านปางสา ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  - 14,640,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตราฐาน
มากข้ึน

อบต.ทรายขาว

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

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,140.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  - 9,660,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตราฐาน
มากข้ึน

อบต.สันกลาง



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอแม่จัน
12 ก่อสร้างถนนคันดินหน้าวัดป่าหมากหน่อ

บ้านห้วยน้ าราก เช่ือมระหว่าง ม .9 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน - ต.โยนก อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กว้าง 10.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
สูงเฉล่ีย 3.00 ม.

 -  - 11,618,000 11,618,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร

ทต.จันจว้า

13 ก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่าง ม .9,11 
ต.จันจว้าใต้ - ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 12,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

  -  - 8,119,000 8,119,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.จันจว้าใต้

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.จันจว้าใต้ -
เขต อบต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  - 10,648,000 10,648,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.จันจว้า

อ าเภอเวียงป่าเป้า
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ป่าง้ิว - ม.5,7
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 11,500 ม. 
หนา 0.15 ม.

 -  - 15,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.ป่าง้ิว

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่สลองใน - ม.14
ต.เทอดไทย และ ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,789.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 12,448,400  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.แม่ฟ้าหลวง

อ าเภอเชียงของ
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ห้วยซ้อ - ม.4 ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,750.00 ม.
หนา 0.15 ม.

 -  - 12,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.ห้วยซ้อ
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอเทิง
18 ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายทุ่งลอ

เช่ือมระหว่าง บ้านจ าไคร้ ม .9 ต.แม่ลอย 
- ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 7,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

 -  - 8,690,000 8,690,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.แม่ลอย

19 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.เวียง - ต.ง้ิว อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,050.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

 -  - 6,421,000 6,421,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.เวียงเทิง

20 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต 
เช่ือมระหว่าง ม.11 บ้านสักเหนือ ต.ง้ิว
อ.เทิง - บ้านไม้ยาเก่า ม.2 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,820.00 ม.

 -  - 7,560,000 7,560,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.ง้ิว

21 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง
บ้านสันทรายงาม ม .2 ต.สันทรายงาม
- บ้านห้วยก้างนาล้อม ม .11 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,500.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.04 ม.

 -  - 9,000,000 9,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

ทต.สันทรายงาม

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง 
บ้านปล้องส้าน ม.8 ต.ปล้อง - บ้านหนองแรด
เหนือ ม.2 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  - 6,900,000 6,900,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.ปล้อง



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
23 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.ถ. 
10086 เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ดงมหาวัน - 
บ้านหนองบัวแดง ต .แม่ข้าวต้ม 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจร

กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6,950.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

 -  - 12,565,000 12,565,000  - จ านวนของถนน
ท่ีได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร

อบต.ดงมหาวัน

24 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concreat) เช่ือมระหว่างถนนทางเข้า
ท่าทรายเชียงราย ต .ทุ่งก่อ - สะพานเฉลิม
พระเกียรติแห่งท่ี 2 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 12,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.30 ม.

 -  - 36,300,000 36,300,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน
มากข้ึน

อบต.ทุ่งก่อ

รวม 24 โครงการ  -  -  - - 514,801,400 159,271,000  -  -  -
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอแม่สาย
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
ของอ าเภอแม่สาย

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตของประชาชนใน
อ าเภอ

1. ปรับปรุงสายเคเบ้ิล สายส่งไฟฟ้า
และสายส่งสัญญาณต่างๆ ท่ีติดต้ัง
บนเสาไฟฟ้าให้เข้าสู่ระบบท่อร้อยสาย
ฝังลงใต้ดินของถนนพหลโยธิน
ท้ัง 2 ฝ่ัง
2. ปรับปรุงผิวทางเท้าท้ัง 2 ข้าง
ของถนนพหลโยธิน
3. ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 2 ข้าง
ถนนพหลโยธิน
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
เกาะกลางถนน (เสากาแล)
5. ติดต้ังเสาไฟฟ้าและแสงสว่าง 
(High Mash) บริเวณทางร่วม 
และทางแยก

 -  - 132,118,132  -  - จ านวนภูมิทัศน์
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ของอ าเภอ
แม่สาย มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม น่ามองและ
ประชาชนในอ าเภอ
แม่สาย มีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทต.แม่สาย

อ าเภอเชียงของ
2 ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียว

จุดชมวิวระเบียงแก้วห้วยทรายมาน 
จ านวน 1 แห่ง

 -  - 13,937,000  -  - จ านวน
แหล่งท่องเท่ียวท่ี
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง

จ านวนนักท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบต.ริมโขง

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - 146,055,132  -  -  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอพาน
1 ขุดลอกล าน้ าหนองฮ่าง 

ต.ทานตะวัน - ต.หัวง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด 3.00 ม. 
หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,582,000.00 ลบ.ม.

 -  - 54,296,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
พอเพียงต่อการ
อุปโภคบริโภค

อบต.ทานตะวัน

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - 54,296,000  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
แผนงาน 3.2 การเกษตร
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บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

ผ.03
17 580,250 105 195,378,012 93 65,699,280 3 86,200 3 86,200 215 261,657,542

รวมท้ังส้ิน 17 580,250 105 195,378,012 93 65,699,280 3 86,200 3 86,200 215 261,657,542

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน - - 1,288,000 - - ส ำนักปลัด อบจ.

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 2 คันๆ ละ 1,025,000 บาท

- - 2,050,000 - - ส ำนักปลัด อบจ.

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) จ านวน 1 คัน

- - 829,000 - - ส ำนักปลัด อบจ.

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

- 957,000 -  -  - กองคลัง

5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือเรือกู้ภัยท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์
เคร่ืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมชุดรถพ่วงลากจูง
และอุปกรณ์ประจ าเรือ จ านวน 1 ล า

- 500,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

6 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแคบ 4 ประตู ขับเคล่ือน 
๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 130 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

- - 1,500,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน

 - 1,075,000 - - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1 คัน

 - 715,000 - - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่ต่ ากว่า 4 ตัน 6 ล้อ 
พร้อมติดต้ังหลังคาและเบาะน่ังสองแถว จ านวน 1  คัน

 -  - 1,670,000  -  - โรงเรียน อบจ.

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

 - 957,000 - - - ส านักการช่าง

 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ 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
12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า
- จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
- น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 
12,000 กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน

 - 2,500,000  - - - ส านักการช่าง

13 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต  ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื องยนต์สูงสุด
ไม่ต  ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดำ 
จ ำนวน 2 คันๆ ละ 575,000 บำท พร้อมหลังคำ
อลูมิเนียม จ ำนวน 2 หลังๆ ละ 16,000 บำท

- 1,182,000 - - - ส ำนักกำรช่ำง

11 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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14 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต  ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื องยนต์สูงสุด
ไม่ต  ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
รำคำคันละ 1,025,000 บำท จ ำนวน 3 คัน

- - 3,075,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

15 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต  ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ำกว่ำ 
170 กิโลวัตต์  แบบกระบะเทท้ำย จ ำนวน 2 คันๆ ละ 
1,980,000 บำท

- - 3,960,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

16 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ล้อ ติดต้ังเครนขนำดไม่น้อยกว่ำ
 5 ตัน พรัอมกระเช้ำ ขนำดก ำลังแรงม้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 240 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน

- - 4,000,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

17 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกท้ำยลำดชำนต  ำ (เทรลเลอร์) แบบยกสะพำนท้ำย
ด้วยระบบไฮดรอลิค ชนิด 10 ล้อ 2 เพลำ เครื องยนต์ดีเซล
 4 จังหวะ มีก ำลังแรงม้ำสูงสุด
ไม่น้อยกว่ำ 240 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน

- - 4,500,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

18 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต  ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื องยนต์สูงสุด
ไม่ต  ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดำ 
จ ำนวน 2 คันๆ ละ 575,000 บำท พร้อมหลังคำ
อลูมิเนียม จ ำนวน 2 หลังๆ ละ 16,000 บำท

- - 1,182,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

19 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์พัฒนำ
บ่อบำดำล จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ 
ขนำดก ำลังเครื องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 200 แรงม้ำ พร้อมบรรทุก
เครื องปรับอำกำศ เป็นเครื องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบำยควำมร้อน
ด้วยน้ ำ มีก ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ 
มีแรงดันไม่น้อยกว่ำ 10 bar และสำมำรถผลิตลมได้ไม่น้อยกว่ำ 
200 cfm. และมีอุปกรณ์ในกำรพัฒนำบ่อบำดำล
ไม่น้อยกว่ำ 100 เมตร

- - 6,500,000 - ส ำนักกำรช่ำง
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20 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถเทรลเลอร์ (รถหัวลาก 10 ล้อ) พร้อมเทรลเลอร์
ก่ึงพ่วง 3 เพลา เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ 
มีก าลังไม่น้อยกว่า 370 แรงม้า ระบายความร้อน
ด้วยน้ า จ านวน 1 คัน

- 5,000,000 - - - ส ำนักกำรช่ำง

21 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1 คัน

- 715,000 - - - ส ำนักกำรช่ำง

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

- 12,900 - - - ส ำนักปลัด อบจ.

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1

- 18,000 - - - ส านักปลัด อบจ.

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

- 2,600 - - - ส านักปลัด อบจ.

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 21,000 - - - ส านักปลัด อบจ.

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 10 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 2,500 บาท

- 25,000 - - - ส านักปลัด อบจ.

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท

- 64,000 - - - ส านักปลัด อบจ.

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ แบบ 3 จ านวน 1 เคร่ือง

- - 36,000 - - ส านักปลัด อบจ.

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ า
กว่า 9th Generation จ านวน 1 เคร่ือง

- - 80,000 - - ส านักปลัด อบจ.

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 21,000 - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

17,000 - - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท๊บแล็ต Ipad Mini จ านวน 1 เคร่ือง 21,000 - - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 
Access Point 5 GHz จ านวน 1 เคร่ือง

5,700 - - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า Power supply จ านวน 1 เคร่ือง 10,000 - - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

- - 51,000 51,000 51,000 กองแผนและ
งบประมาณ

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท

- - 17,400 17,400 17,400 กองแผนและ
งบประมาณ

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบ
ท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 8,900 บาท

- - 17,800 17,800 17,800 กองแผนและ
งบประมาณ

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

- - 18,000  -  - กองแผนและ
งบประมาณ

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

- 48,000 -  -  - กองแผนและ
งบประมาณ

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

- 7,500 -  -  - กองแผนและ
งบประมาณ

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ านวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

- - 17,500  -  - กองคลัง

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

- - 8,000  -  - กองคลัง

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ ค่าธรรมเนียมบ ารุง 
อบจ.เชียงราย จากผู้เข้าพักในโรงแรม ,ภาษีบ ารุง 
อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม ,ภาษี

- - 500,000  -  - กองคลัง
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44 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
18,000 บาท

- - 36,000  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง

20,000 - -  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท

- - 32,000  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี

47 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน
จ านวน 1 เคร่ือง

- 16,000  -  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี

48 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,600 บาท

- 5,200  -  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี

49 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

- 20,000  -  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี

50 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

- - 184,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

51 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

- - 20,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา

52 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท

- - 24,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย53 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 

แบบท่ี 2 จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท
 -  - 230,000 - - โรงเรียน อบจ.

54 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All-in-one ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน 10 เคร่ือง ๆ ละ 23,000 บาท

 -  - 230,000  -  - โรงเรียน อบจ.

55 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 9,000  -  - โรงเรียน อบจ.

56 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 15,000  -  - โรงเรียน อบจ.
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57 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 80 เคร่ือง 
เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

 -  - 200,000  -  - โรงเรียน อบจ.

58 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับส านักงาน
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

 -  - 34,000  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

59 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

 -  - 8,600  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

60 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 8,000  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

61 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 
ราคาเคร่ืองละ 5,900 บาท จ านวน 1 เคร่ือง

- 5,900  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

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

- 51,000  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

63 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

- 22,000  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

64 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท

- 12,900  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

65 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer ) 
ส าหรับกระดาษขนาด  A3 จ านวน 1 เคร่ือง

- 7,100  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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66 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 350,000 บาท

- 700,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

67 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 2 (ขนาด 42U) จ านวน 1 เคร่ือง

- 22,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

68 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 2 จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท

- 420,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

69 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 37,000 บาท

- 148,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

70 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสลับสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง - 52,900  -  -  - โรงเรียน อบจ.
71 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

- 150,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

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

- 1,210,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

73 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
ราคา 30,000 บาท จ านวน 3 เคร่ือง

 -  - 90,000  -  - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

74 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคา 8,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

 -  - 16,000  -  - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

75 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
ราคา 30,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง

- 60,000 - -  - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

76 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,900 บาท

- 11,800 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

77 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท

- 15,800 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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78 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) จ านวน 1 เคร่ือง

- 21,000 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

79 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท

- 264,000 - - - ส านักการช่าง

80 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Vedio 
Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

- 24,000 - - - ส านักการช่าง

81 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ตู้

- 18,000 - - - ส านักการช่าง

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

- 6,000 - - - ส านักการช่าง

83 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

- 20,000 - - - ส านักการช่าง

84 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วน าแสง Media Converter
(ตัวรับ) จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท

- 16,000 - - - ส านักการช่าง

85 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณใยแก้วน าแสง Media Converter
(ตัวส่ง) จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 2,000 บาท

- 16,000 - - - ส านักการช่าง

86 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ (POE)
จ านวน 8 ตัวๆ ละ 1,150 บาท

- 9,200 - - - ส านักการช่าง

87 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 5,900 บาท

- 41,300 - - - ส านักการช่าง

88 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

- 180,000 - - - ส านักการช่าง
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89 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

- 51,000 - - - ส านักการช่าง

90 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) 
ขนำด 24 ช่อง แบบที  1 รำคำ 6,000 บำท

- - 6,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

91 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) 
แบบที  1 รำคำ 5,400 บำท

- - 5,400 - - ส ำนักกำรช่ำง

92 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที  2 
จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 
จ ำนวน 5 เครื องๆ ละ 30,000 บำท

- - 150,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

93 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1KVA 
จ ำนวน 5 เครื องๆ ละ 5,800 บำท

- - 29,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

94 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสร้ำงแบบจ ำลอง 3 มิติ ที มีข้อมูลพร้อม
กำรเขียนแบบ พร้อมถอดปริมำณ จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ
98,440 บำท

- - 196,880 - - ส ำนักกำรช่ำง

95 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

- - 24,200 - - ส านักปลัด อบจ.

96 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท - - 16,500 - - ส านักปลัด อบจ.
97 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ม่านกันแสงยูวี จ านวน 1 รายการ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 385.2 ตร.ม.
- - 150,000 - - ส านักปลัด อบจ.

98 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต้ะประชุม จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 14,500 บาท ขนาดความ
กว้าง 185 ซม. ความลึก 57 ซม. ความสูง 75 ซม.

 -  - 72,500 - - กองกิจการสภา 
อบจ.

99 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีประชุม จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 4,950 บาท ขนาดความ
กว้าง 76 ซม. ความลึก 66 ซม. ความสูง 110 - 118 ซม.

 -  - 49,500 - - กองกิจการสภา 
อบจ.

100 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง 13,000  - - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

ครุภัณฑ์ส านักงาน
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101 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ Rack จ านวน 1 ตู้ 22,000  - - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

102 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคิดเลข พิมพ์กระดาษ 14 หลัก
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 4,400 บาท

- - 8,800 - - กองคลัง

103 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ
3 ช้ิน จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

- - 16,500 - - กองคลัง

104 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก ขนาด 47 x 62 x 101.6 ซม. 
จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท

- 48,000 - - - กองคลัง

105 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด
จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

55,000 - - - - กองคลัง

106 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต  ขนาด 149.1 x 40.8 
x 87.8 ซม. จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,600 บาท

23,000 - - - - กองคลัง

107 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก ขนาด 47 x 62 x 71.5 ซม. 
จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท

15,000 - - - - กองคลัง

108 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง
ท าลายคร้ังละ 30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 62,200  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

109 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต ขนาด 149.10 x 40.80 
x 87.80 ซม. จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,600  บาท

 -  - 23,000  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

110 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต ขนาด 149.10 x 40.80 
x 87.80 ซม. จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 4,600  บาท

 - 27,600 -  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

111 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

 - 18,000 -  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

112 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต ขนาด 149.10 x 40.80 
x 87.80 ซม. จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 4,600 บาท

32,200 - -  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

113 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 4 ฟุต ขนาด 118.70 x 40.80 
x 87.80 ซม. จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 3,850 บาท

3,850 - -  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน
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114 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ท าลายคร้ังละ 30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 62,200  -  - กองการเจ้าหน้าท่ี

115 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 น้ิว จ านวน 3 ตัว  -  - 4,650 - - กองการเจ้าหน้าท่ี
116 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท - 24,500 - - - กองการเจ้าหน้าท่ี
117 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืน

หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

- 28,600 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

118 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 32,400 บาท

- 97,200 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

119 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 
บีทียู จ านวน 15 เคร่ือง ๆ ละ 32,400 บาท

 -  - 486,000  -  - โรงเรียน อบจ.

120 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 น้ิว
จ านวน 16 เคร่ือง ๆ ละ 2,290 บาท

 -  - 36,640  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

121 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเอนกประสงค์ โครงเหล็กชุบโครเม่ียม - เบาะหนัง
เทียม จ านวน 300 ตัว ๆ ละ 750 บาท

 -  - 225,000  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

122 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชักขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 61 x ยาว 120 x สูง 75 เซนติเมตร 
จ านวน 7 ตัวๆละ 5,500 บาท

- 38,500  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

123 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มด้วย PVC พนักพิงสูง มีล้อเล่ือน 
จ านวน 7 ตัว ๆละ 3,500 บาท

- 24,500  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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124 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 25,900  -  -  - โรงเรียน อบจ.

125 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู 
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 36,200 บาท

- 217,200 - -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

126 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู 
จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 42,300 บาท

- 338,400  -  -  - โรงเรียน อบจ.

127 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิงท่ีวางแขนปรับข้ึนลงได้ 
จ านวน 40 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท

- 60,000  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม128 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็กมีกระจกใสปูหน้าโต๊ะ แบบเหล็ก 

ขนาดกว้าง 1,227 สูง 750 ลึก 668 มม. พร้อมเก้าอ้ี
ส านักงานขา 5 แฉก มีล้อเล่ือน หุ้มด้วยหนังเทียม 
จ านวน 20 ชุดๆ ละ 8,900 บาท

- 178,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

129 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตู้เก็บเอกสำรรำงเลื อน (ฐำนรำงลอย) ระบบพวงมำลัย
ชุด 11 หน้ำ จ ำนวน 1 รำงๆ ละ 135,000 บำท

- - 135,000 -  - ส ำนักกำรช่ำง

130 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เลนส์กล้องถ่ายรูป ระยะโฟกัส 
ไม่น้อยกว่า 17 มม. - 40 มม. จ านวน 1 ตัว

- 26,000 - - - ส านักปลัด อบจ.

131 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(จอ LED Full color Display) แบบภายนอกอาคาร 
พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงในการติดต้ัง

- - 3,100,000 - - ส านักปลัด อบจ.

132 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

- 56,900 - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

133 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท

18,000 - -  -  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

134 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
(Action camera) ถ่ายภาพน่ิงความละเอียดไม่น้อยกว่า
12 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

- - 36,200 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

135 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 32,700  -  - โรงเรียน อบจ.

136 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumems จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 42,500  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

137 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 เคร่ือง

 - 19,300  -  -  - โรงเรียน อบจ.

138 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายวีดีโอ แบบดิจิตอล 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 39,900 บาท

 - 79,800  -  -  - โรงเรียน อบจ.

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

 - 42,500  -  -  - โรงเรียน อบจ.

140 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 
200 น้ิว จ านวน 1 จอ

 - 40,000  -  -  - โรงเรียน อบจ.

141 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

 - 17,800 - - - ส านักการช่าง



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

142 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพง ประกอบด้วยดอกล าโพง ขนาด 4.5 น้ิว 
จ านวน 8 ตัว รองรับก าลังต่อเน่ือง 240 วัตต์ 
(960 W peak) จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท

- - 80,000 - - ส านักปลัด อบจ.

143 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง Behringer Mixer x32
compact จ านวน 1 เคร่ือง

150,000 - -  -  - กองกิจการสภา 
อบจ.

144 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงติดผนัง F-2000W Wide-dispersion Speaker
System จ านวน 10 ช้ิน ๆ ละ 9,500 บาท

95,000  -  - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

145 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงห้องบันทึกเสียง Monitor Speaker จ านวน 1 ช้ิน 19,500  -  - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

146 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง Power Amp 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บาท

60,000  -  - - - กองกิจการสภา 
อบจ.

147 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อค วัด ACV ,DCV 
ได้ 1000 V จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 1,650  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

148 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สามารถ
วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 400A AC จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 2,550  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

149 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ก าลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 
150 W จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 5,885 บาท

 -  - 11,770  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

150 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 น้ิว พร้อมขาต้ัง 
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,250 บาท

 -  - 10,500  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

151 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองบันทึกเสียงหน่วยความจ าภายในไม่น้อยกว่า 
4 GB จ านวน 1 เคร่ือง

 - 6,990  - - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

152 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (All In One Solar Street Light) 
มีรายละเอียดดังน้ี แบบเสาก่ิงเด่ียว 1 ชุด ประกอบด้วย
 - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
 - เสาก่ิงเด่ียวแบบ Mid Hinged Column ความสูง 6.00 ม. 
จ านวน 1 ต้น
 - Screw Pile ความยาว 2.00 ม. จ านวน 1 ต้น 
รวมจ านวน 645 ชุดๆ ละ 70,000 บาท 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยส านักงบประมาณ)

 - 45,150,000  -  -  - ส านักการช่าง

153 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้ำแรงสูง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 ท่อน 
จ ำนวน 1 ชุด

- - 25,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

154 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ชุดมอเตอร์ส ำหรับเสำไฮแมท พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1 ชุด

- - 150,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

155 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ชุดรอกสลิงดึงสำยไฟพร้อมกร๊ิปสำยไฟ จ ำนวน 1 ชุด - - 6,400 - - ส ำนักกำรช่ำง
156 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ คีมย้ ำหำงปลำไฮดรอลิค จ ำนวน 1 ชุด - - 5,400 - - ส ำนักกำรช่ำง
157 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด

เดียวกัน (All In One Solar Street Light) 
มีรายละเอียดดังน้ี แบบเสาก่ิงเด่ียว 1 ชุด ประกอบด้วย
 - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
 - เสาก่ิงเด่ียวแบบ Mid Hinged Column ความสูง 6.00 ม. 
จ านวน 1 ต้น
 - Screw Pile ความยาว 2.00 ม. จ านวน 1 ต้น
รวมจ านวน 100 ชุดๆ ละ 70,000 บาท 
(ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยส านักงบประมาณ)

- - 7,000,000  -  - ส านักการช่าง



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

158 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือหุ่นฝึกช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานแบบคร่ึงตัว 
(หุ่น CPR) จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 27,500 บาท

- 110,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

159 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ (AED trainer) 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

- 60,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

160 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2,000 x ลึก 1,000 x 
สูง 750 มม. จ านวน 84 ตัวๆ ละ 12,500 บาท

 - 1,050,000  -  - - โรงเรียน อบจ.

161 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 672 ตัวๆ ละ 790 บาท  - 530,880  -  - - โรงเรียน อบจ.
162 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 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  -  - - โรงเรียน อบจ.

163 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า
40 ลิตร/ช่ัวโมง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 59,000 บาท

- 118,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

164 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า 3 เฟส 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  - 85,000  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

165 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมน้ า 
(SUBMERSIBLE PUMS) ขนาดมอร์เตอร์ 2 HP 
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 48,000 บาท

 - 240,000  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

166 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
(Submersible Pumps) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 
220 V.AC. จ านวน 1 เคร่ือง

 - 46,000 - - - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

167 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร เครื องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที 
จ ำนวน 2 เครื องๆ ละ 18,200 บำท

- - 36,400 - - ส ำนักกำรช่ำง

168 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร รถฟำร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื อน 4 ล้อ 
ขนำด 85 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน

- - 1,100,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

169 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร รถไถตัดหญ้ำไหล่ทำงพร้อมอุปกรณ์ 
ก ำลังแรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 72 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน

- - 2,000,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

170 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์

จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูง 
ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 1 เคร่ือง

- 250,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

171 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์

ชุดถังอากาศช่วยหายใจ ประกอบด้วย 
หน้ากากชุดสะพายหลัง และถังอากาศ 
จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 125,000 บาท

- - 500,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

172 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 66,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

173 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 1 ชุด ดังน้ี 38,200,000 ส ำนักกำรช่ำง
1. รถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบล้อยาง เคร่ืองยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ 6 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า ระบายค
วามร้อนด้วยน้ า จ านวน 1 คัน ๆ ละ 16,000,000 บาท

2. รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน แบบส่ันสะเทือนขับเคล่ือนด้วย
ตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็ก ล้อหลังเป็นล้อยาง 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 3,000,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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3. รถบดล้อยางขนาด 10 ตัน แบบล้อหน้ายาง 4 ล้อ 
หรือ 5 ล้อ ล้อหลัง 4 ล้อ หรือ 5 ล้อ ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 
130 แรงม้า จ านวน 1 คัน ๆ ละ 6,000,000 บาท

4. รถไม้กวาดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง แบบล้อยาง 4 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า 
พร้อมติดต้ังไม้กวาด ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 4,200,000 บาท5. รถ Asphalt distributor (Prime coats) ชนิด 6 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า มีถังบรรจุยางขนาด ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
มีการติดต้ังวาล์วระบายน้ ายาง มีระบบอุ่นน้ ายางแบบ
เคร่ืองป๊ัม น้ ามันถ่ายเทความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ า 
จ านวน 1 คัน ๆ ละ 9,000,000 บาท

174 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดปรับปรุงพ้ืนผิวทาง 1 ชุด ประกอบด้วย - 55,100,000 - - - ส านักการช่าง 
(1) รถขุดตัดผสม (Recycling) ขนาดไม่น้อยกว่า 
450 แรงม้า พร้อมชุดถังโรยปูน ขับเคล่ือนด้วยระบบ
ไฮโดรลิค จ านวน 1 คัน งบประมาณ 36,000,000 บาท

(2) รถบรรทุกถังเก็บปูนซีเมนต์ผง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
12 ลบ.ม. พร้อมมีระบบควบคุมการจ่ายซีเมนต์
แบบอัตโนมัติ ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง ระบบไฮโดรลิค ติดต้ังบน
รถบรรทุก 10 ล้อ (6x4) ขับเคล่ือน 2 เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า 
260 แรงม้า จ านวน 1 คัน งบประมาณ 12,000,000 บาท

(3) รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบ ล้อหลังยาง 2 ล้อ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตัน จ านวน 1 คัน 
งบประมาณ 7,100,000 บาท

175 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถเกลี ยดิน ขับเคลื อนด้วยเครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน

- 7,500,000 - - - ส ำนักกำรช่ำง
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176 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถบดล้อเหล็ก ขนำด 10 ตัน ขับเคลื อนด้วยตัวเอง 
เครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ 
จ ำนวน 1 คัน

- 2,900,000 - - - ส ำนักกำรช่ำง

177 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง เครื องตบดิน ใช้เครื องยนต์เบนซิน 
น้ ำหนักของเครื องตบดินไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม 
จ ำนวน 2 เครื องๆ ละ 21,000 บำท

- - 42,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

178 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) 
ชนิดแขนยาว เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ก าลังสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน

- - 5,500,000 - - ส านักการช่าง

179 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถเกลี ยดิน ขับเคลื อนด้วยเครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ จ ำนวน 1 คัน

- - 7,500,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

180 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง รถบดล้อเหล็ก ขนำด 10 ตัน ขับเคลื อนด้วยตัวเอง 
เครื องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก ำลังไม่น้อยกว่ำ 125 แรงม้ำ 
จ ำนวน 1 คัน

- - 2,900,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

181 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ชุดทดสอบกำรบดอัดดินแบบมำตรฐำน
และแบบสูงกว่ำมำตรฐำน จ ำนวน 1 ชุด

- - 28,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

182 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดผจญเพลิง จ านวน 4 ชุดๆ ละ 125,000 บาท - 500,000 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

183 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม เคร่ืองยนต์เบนซิน 
ไม่น้อยกว่า 2 สูบ 2 จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
45 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 450,000 บาท

- 900,000 - - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
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184 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด
จ านวน 1 เคร่ือง

- - 24,500 - - กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

185 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ บันไดอลูมิเนียมแบบป้องกันไฟดูด 
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว

 -  - 12,800  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

186 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ สายวัดระดับน้ า ตัวปรับระดับ 5 ระดับ 
บอกระยะความลึก 100 ม. และมีระบบเซ็นเซอร์
แจ้งเตือน จ านวน 1 เคร่ือง

 - 6,500 - - - ส านักการช่าง

187 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร์กลาส ยาวไม่น้อยกว่า 50 ม. 
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท

 - 10,000 -  -  - ส านักการช่าง

188 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า จ านวน 1 ชุด  - 34,000 - - - ส านักการช่าง
189 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ไม้สตาฟฟ์วัดระดับ ความยาวไม่น้อยกว่า 7 ม. 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
 - 7,000 - - - ส านักการช่าง

190 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำรวจ เครื องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ
บันทึกข้อมูลต ำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 จุด 
จ ำนวน 2 เครื อง ๆ ละ 24,500 บำท

- - 49,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

191 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1  เคร่ือง  -  - 9,400  -  - โรงเรียน อบจ.
192 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 

1.4 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 10,900 บาท
 -  - 21,800  -  - ส านักการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

193 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 1 เคร่ือง - 10,200 - - โรงเรียน อบจ.

ครุภัณฑ์ส ารวจ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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194 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท

- 24,000  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

195 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบถังเด่ียว 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,700 บาท

- 11,400  -  - - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

196 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

- 19,000  -  - โรงเรียน อบจ.

197 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท

 - 19,000  -  -  - ส ำนักกำรช่ำง

198 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เครื องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 
จ ำนวน 12 เครื องๆ ละ 9,500 บำท

- - 114,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

199 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เครื องท ำน้ ำเย็น ขนำด 1 ก๊อก จ ำนวน 1 เครื อง - - 3,090 - - ส ำนักกำรช่ำง

200 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไขควงไร้สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 18 V  
จ านวน 1 ชุด

 -  - 9,800  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

201 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านกระแทก ขนาดไม่น้อยกว่า 780 W จ านวน 1 ตัว  -  - 8,550  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

202 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเป่าลมแบบใช้เคร่ืองยนต์ ก าลังเคร่ืองไม่น้อยกว่า
1.5 กิโลวัตต์ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท

 -  - 22,000  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

203 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 
ราคาตัวละ 5,500 บาท จ านวน 1 ตัว

- 5,500  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์โรงงาน



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

204 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นตัดไฟเบอร์ 14 น้ิว ก าลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์
จ านวน 1 ตัว

- 3,850  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

205 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าแบบขดลวด 500 Amp 
ใช้ลวดเช่ือม 2.6 - 3.2 mm จ านวน 1 เคร่ือง

- 5,500  -  -  - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

206 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน 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 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

207 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 น้ิว
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 6,300 บาท

- 12,600 - - - ส านักการช่าง

208 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 6,500 บาท

- 13,000 - - - ส านักการช่าง

209 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน สว่ำนไฟฟ้ำโรตำรี  ก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 790 W 
จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 10,000 บำท

- - 20,000 - - ส ำนักกำรช่ำง

210 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงำน สว่ำนไฟฟ้ำไร้สำย แบบกระแทก
จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 6,000 บำท

- - 12,000 - - ส ำนักกำรช่ำง
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

211 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับห้องออกก าลังกายเพ่ือให้บริการประชาชน 
1 ชุด ประกอบด้วย

- 7,757,714 - - - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง

2.เคร่ืองก้าวเดินในอากาศ แบบไร้แรงกระแทก 
จ านวน 1 ตัว
3.จักรยานแบบน่ังเอนป่ันแบบมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว

4.จักรยานน่ังเอนป่ันแบบน่ังตรง จ านวน 1 ตัว

5.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ืออก จ านวน 1 เคร่ือง

6.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหัวไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง

7.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ืออกและหลังส่วนบน 
จ านวน 1 เคร่ือง
8.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหลังส่วนกลาง จ านวน 1 เคร่ือง

9.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือรวมแบบสมิท จ านวน 1 เคร่ือง

10.เก้าอ้ีปรับระดับได้ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จ านวน 2 ตัว

11.เก้าอ้ีน่ังตรงมีพนักพิงหลังใช้ร่วมกับดัมเบลล์ 
จ านวน 1 ตัว
12.เก้าอ้ีน่ัง แบบปรับระดับใช้ฝึกกล้ามเน้ือหน้าท้อง จ านวน 1 
ตัว
13.ม้าน่ังบริหารกล้ามเน้ือหลังส่วนกลาง 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

ครุภัณฑ์กีฬา



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

18.แผ่นยางส าหรับปูห้องออกก าลังกาย 
ชนิดความหนา 7 มิลลิเมตร จ านวน 224 ตารางเมตร

212 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับห้องออกก าลังกายเพ่ือให้บริการผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย

- 6,998,228 - - - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง

2.เคร่ืองก้าวเดินในอากาศ แบบไร้แรงกระแทก จ านวน 1 ตัว

3.จักรยานแบบน่ังเอนป่ันแบบมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว

4.จักรยานน่ังเอนป่ันแบบน่ังตรง จ านวน 1 ตัว

5.เคร่ืองยืดกล้ามเน้ือก่อนและหลังออกก าลังกาย 
จ านวน 1 เคร่ือง
6.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือล าตัวด้านข้าง จ านวน 1 เคร่ือง

7.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเน้ือท้อง จ านวน 1 เคร่ือง

8.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือขาแบบรวม จ านวน 1 เคร่ือง

9.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือรวมแบบสมิท จ านวน 1 เคร่ือง

10.เก้าอ้ีปรับระดับได้ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว

11.เก้าอ้ีแนวราบใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว

12.เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือหลังส่วนกลาง 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 าหรับปูห้องออกก าลังกาย 
ชนิดความหนา 7 มิลลิเมตร จ านวน 160 ตารางเมตร
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย
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งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

213 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - จักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง 
 - จักรยานเอนหลัง จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองโยกแขน-ขา-สะโพก จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองโยกแขน-ขา แบบสกี จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองซิทอัพและนวดหลัง จ านวน 1 เคร่ือง
 - ผีเส้ือบริหารหน้าอก จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบริหารไหล่ห่วงคู่ จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบริหารไหล่ แบบคานเด่ียว จ านวน 1 เคร่ือง
 - จักรยานผีเส้ือ จ านวน 1 เคร่ือง  
 - เคร่ืองบริหารขา-น่อง-ข้อเข่า แบบสปริง 
   จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบริหารข้อเข่า-ขา จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบริหารข้างล าตัวแขนขา จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองก้าวเหว่ียงขา จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบริหารหน้าอก ต้นแขน หัวไหล่ แบบตัวลอย 
   จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองบริหารแขน หัวไหล่ แบบผลักดัน 
   จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองเหว่ียงขาด้านข้าง จ านวน 1 เคร่ือง

- - 500,000 - - ส านักการช่าง

214 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองจักรพรัอมระบบส าหรับแปรรูปขยะเป็นเช้ือเพลิง 
(RDF) และรีไซเคิล

- 6,800,000 - - - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

 รวม 214 โครงการ - - - 580,250 195,378,012 65,699,280 86,200 86,200



 
 
 
 

ส่วนที่ 4  

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมนิผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๘ ,๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ 
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่ งการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีการก าหนด
กรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดังนี้ 

1. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตามการด าเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕61 จ านวน ๑๘ อ าเภอ 
  1.๒ ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวั ดเชียงราย ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

2. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1.รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม ๒๕61) 

  2.รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕61) 

3. วิธีการด าเนินงาน 

  3.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  3.๒ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  3.๓ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การสังเกตการณ์ และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น ามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม 
SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) 
  3.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พร้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
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  3.๕ จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
  3.๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงนามประกาศใช้เป็นรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน  
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  4.๑ ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  4.๒ ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  4.๓ ทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

5. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ได้ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
  5.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561   

5.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

5.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
โดยติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ และ/หรือหลังด าเนินการเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
        (๑) ศึกษาและท าความเข้าใจกับแผนงาน/โครงการ ที่จะติดตามและประเมินอย่าง
ละเอียดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผล 
        (๒) วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะติดตาม
และประเมินผล ก าหนดโจทย์ ค าถาม ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
        (๓) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์
ของการประเมินว่าต้องการประเมินเรื่องใดบ้างโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ 
        (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง 
        (๕) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ        
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        (๖) การรายงานติดตามและประเมินผลโดยจัดท ารูปเล่มแจ้งส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง        
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกโครงการที่มีการเบิกจ่ายในระบบ  E-plan            
เพ่ือด าเนินการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ และมีโครงการที่ออกตรวจ
ติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง 
รวมทั้งหมดจ านวน 40 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งฯ     จ านวน     14     โครงการ     
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    จ านวน       6    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข  จ านวน       3    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันฯ    จ านวน       8    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ    จ านวน       6    โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองฯ    จ านวน       3    โครงการ 
  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) 
  5.๔ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  5.๕ จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 
 

6. การวิเคราะห์และประเมินผล 

  6.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๑ พ.ศ. 2561 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ 
  6.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. 2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เทียบกับจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบาย  
ด้วยค่าร้อยละ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลค่าร้อยละ ข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์       
ค่าร้อยละ ดังนี้ 

  ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  ๐๑ - ๒๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยยังต้องปรับปรุง 
  ๒๑ - ๔๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้พอใช้ 
  ๔๑ - ๖๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ปานกลาง 
  ๖๑ - ๘๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดี 
  ๘๑ - ๑๐๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดีมาก 
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  6.๓ การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)  
  6.๔ ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาราย
ยุทธศาสตร์ และประเมินความพึงพอใจรายโครงการ น าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ  ข้อ ๑๐.๔ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น  
5 ระดับความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนน 
แต่ละข้อค าถาม ดังนี้ คือ 
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 329 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
                   การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์           
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการฯ 
ได้ลงพ้ืนที่ออกตรวจติดตามประเมินผลและได้มีการทอดแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อ าเภอ โดยมีการสุ่มเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง  
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 46 46 
หญิง 54 54 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 54 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 54  เพศชาย 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 4 4 
21 - 3๐ ปี 12 12 
31 - 4๐ ปี 12 12 
4๑ - 5๐ ปี 18 18 
5๑ - 6๐ ปี 24 24 
มากกว่า 60 ปี 30 30 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 30 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา อายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี 
จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 19 19 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 14 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 26 26 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 16 16 
ระดับปริญญาตรี 24 24 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 1 
รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า
จ านวน 26 ราย  คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24  
และระดับประถมศึกษา จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 19  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 1 
ข้าราชการ 2 2 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 8 8 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 14 14 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 13 13 
พนักงานรัฐวิสาหกจิ 2 2 
บริษัทเอกชน 2 2 
เกษตรกร 31 31 
รับจ้างทั่วไป 22 22 
อ่ืน ๆ 5 5 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 31 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 31 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 4 4 

อ าเภอแม่สาย 20 20 

อ าเภอเชียงแสน 1 1 

อ าเภอพาน 1 1 

อ าเภอป่าแดด 4 4 

อ าเภอแม่สรวย 6 6 
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อ าเภอเวียงป่าเป้า 21 21 

อ าเภอเวียงชัย 12 12 

อ าเภอแมล่าว 13 13 

อ าเภอขุนตาล 1 1 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 17 17 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเวียงป่าเป้า 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมา อ าเภอแม่สาย จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 
และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม
ขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
 

73 
(73.0) 

26 
(26) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ า
เพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 

66 
(66.0) 

30 
(30.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร 68 
(68.0) 

30 
(30.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 73 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน รองลงมา 
พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร คิดเป็นร้อยละ 68 และพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการ
น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 66 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

64 
(64.0) 

32 
(32.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

2.  การ เปิด โอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

55 
(55.0) 

41 
(41.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

57 
(57.0) 

39 
(39.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 
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4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

55 
(55.0) 

37 
(37.0) 

8 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.  การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

61 
(61.0) 

28 
(28.0) 

10 
(10) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

60 
(60.0) 

32 
(32.0) 

8 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

58 
(58.0) 

37 
(37.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

72 
(72.0) 

21 
(21.0) 

6 
(6.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 80 
(80.0) 

18 
(18.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความคุ้มค่า
ของงบประมาณ จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่อสาธารณะ จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 72  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 64  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.59 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.50 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3 .  ก า ร เ ปิ ด โ อก าส ให้ ป ร ะช าชน ได้ ต ร ว จ ส อบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.52 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.47 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.49 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.52 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.53 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.64 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.76 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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ต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59  ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากท่ีสุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยท่ีสุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังน้ีคือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 
    4.21 - 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่ วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 53 53.0 
หญิง 47 47.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 53 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 53 เพศหญิง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.0 
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21 - 3๐ ปี 16 16.0 
31 - 4๐ ปี 22 22.0 
4๑ - 5๐ ปี 17 17.0 
5๑ - 6๐ ปี 28 28.0 
มากกว่า 60 ปี 16 16.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 28 รองลงมา อายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 17 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 17  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 16 16.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 15 15.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 15 15.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 10.0 
ระดับปริญญาตรี 41 41.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 3.0 
รวม 100 100 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 41 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และระดับมัธยมต้น/
หรือเทียบเท่า, ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 1.0 
ข้าราชการ 13 13.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 10 10.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 10 10.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 10 10.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 15.0 
บริษัทเอกชน 18 18.0 
เกษตรกร 19 19.0 
รับจ้างทั่วไป 1 1.0 
อ่ืน ๆ 3 3.0 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 19 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 19 รองลงมา อาชีพบริษัทเอกชน จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 5.0 

อ าเภอแม่จัน 6 6.0 

อ าเภอแม่สาย 4 4.0 

อ าเภอเชียงแสน 3 3.0 

อ าเภอเชียงของ 1 1.0 

อ าเภอเทิง 2 2.0 

อ าเภอพาน 13 13.0 

อ าเภอป่าแดด 8 8.0 

อ าเภอแม่สรวย 9 9.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 5 5.0 

อ าเภอแมล่าว 3 3.0 

อ าเภอขุนตาล 12 12.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 6 6.0 

อ าเภอเวียงแก่น 7 7.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 5 5.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 5.0 

อ าเภอดอยหลวง 2 2.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่  ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล า เนาอยู่ ใน อ าเภอพาน 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมา อ าเภอขุนตาล จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 
และอ าเภอแม่สรวย จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

84 
(84.0) 

14 
(14.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการตลาด 
เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์  ท้องถิ่นให้ ได้
มาตรฐานสากล 

62 
(62.0) 

37 
(37.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

60 
(60.0) 

38 
(38.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

69 
(69.0) 

28 
(28.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รองลงมา ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 69   
และส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล  
คิดเป็นร้อยละ 62 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

40 
(40.0) 

57 
(57.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2.  การ เปิด โอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

54 
(54.0) 

42 
(42.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

59 
(59.0) 

39 
(39.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

57 
(57.0) 

42 
(42.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.  การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

50 
(50.0) 

50 
(50.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

58 
(58.0) 

39 
(39.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 
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ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

69 
(69.0) 

27 
(27.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

58 
(58.0) 

38 
(38.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 68 
(68.0) 

32 
(32.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ 
ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 
69 รองลงมา ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 และการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 59  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.37 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.50 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.57 0.53 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.56 0.51 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.50 0.50 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.54 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.65 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ต่อ
สาธารณะ 

4.54 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.68 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
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กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากท่ีสุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยท่ีสุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 

    4.21 - 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยท่ีสุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการศึกษาและการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 47 47.0 
หญิง 53 53.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 53 ราย คิดเป็น        
ร้อยละ 53 เพศชาย 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 
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ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 12 12.0 
21 - 3๐ ปี 20 20.0 
31 - 4๐ ปี 24 24.0 
4๑ - 5๐ ปี 18 18.0 
5๑ - 6๐ ปี 20 20.0 
มากกว่า 60 ปี 6 6.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 24 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 24 รองลงมา อายุ 21 - 3๐ ปี, อายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี 
จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 10 10.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 27 27.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 12 12.0 
ระดับปริญญาตรี 34 34.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 2.0 
อ่ืน ๆ 1 1.0 
รวม 100 100 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 34 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 และระดับ
มัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 1.0 
ข้าราชการ 6 6.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 8 8.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 21 21.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 6.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 9.0 
บริษัทเอกชน 21 21.0 
เกษตรกร 12 12.0 
รับจ้างทั่วไป 6 6.0 
อ่ืน ๆ 10 10.0 
รวม 100 100 
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  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว, บริษัทเอกชน 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมา อาชีพเกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 
และอ่ืน ๆ จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 15 15.0 

อ าเภอแม่จัน 2 2.0 

อ าเภอแม่สาย 6 6.0 

อ าเภอเชียงแสน 1 1.0 

อ าเภอเชียงของ 1 1.0 

อ าเภอเทิง 1 1.0 

อ าเภอพาน 14 14.0 

อ าเภอป่าแดด 11 11.0 

อ าเภอแม่สรวย 7 7.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 5 5.0 

อ าเภอเวียงชัย 4 4.0 

อ าเภอแมล่าว 5 5.0 

อ าเภอขุนตาล 8 8.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 12 12.0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 2.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2 2.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 3.0 

อ าเภอดอยหลวง 1 1.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย       
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 
และอ าเภอพญาเม็งราย จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข 

 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
 

65 
(65.0) 

31 
(31.0) 

3 
(3.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 33 
(33.0) 

61 
(61.0) 

5 
(5.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่น 

51 
(51.0) 

39 
(39.0) 

9 
(9.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การบริการสาธารณสุข 

52 
(52.0) 

37 
(37.0) 

11 
(11.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 65  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา รองลงมา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
คิดเป็นร้อยละ 52 และส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 51  ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

25 
(25.0) 

60 
(60.0) 

13 
(13.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

37 
(37.0) 

52 
(52.0) 

11 
(11.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

43 
(43.0) 

45 
(45.0) 

12 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

42 
(42.0) 

42 
(42.0) 

15 
(15.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

35 
(35.0) 

53 
(53.0) 

11 
(11.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

38 
(38.0) 

42 
(42.0) 

17 
(17.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

30 
(30.0) 

49 
(49.0) 

18 
(18.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 
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8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

30 
(30.0) 

50 
(50.0) 

17 
(17.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 39 
(39.0) 

42 
(42.0) 

16 
(16.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง  จ านวน 42 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 42  และความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 39  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม 

4.08 0.67 มีความพึงพอใจมาก 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.26 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.31 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข 
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.25 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.22 0.67 มีความพึงพอใจมาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.15 0.80 มีความพึงพอใจมาก 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.06 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.07 0.76 มีความพึงพอใจมาก 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.17 0.80 มีความพึงพอใจมาก 

   จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม รองลงมา การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
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  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๔  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำ 
สำธำรณภัย 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 40 40.0 
หญิง 60 60.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 60 ราย คิดเป็น        
ร้อยละ 60  เพศชาย 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 36 36.0 
21 - 3๐ ปี 1 1.0 
31 - 4๐ ปี 16 16.0 
4๑ - 5๐ ปี 23 23.0 
5๑ - 6๐ ปี 15 15.0 
มากกว่า 60 ปี 9 9.0 
รวม 100 ๑๐๐ 
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  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 36 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 36  รองลงมา อายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 23  และอายุ 31 - 4๐ ปี 
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 3 3.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 22 22.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 28 28.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 16 16.0 
ระดับปริญญาตรี 29 29.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 2.0 
รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน  
29 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 
และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 3.0 
ข้าราชการ 12 12.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 1.0 
ประกอบธุรกจิส่วนตัว 8 8.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 8 8.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 9.0 
บริษัทเอกชน 6 6.0 
เกษตรกร 6 6.0 
รับจ้างทั่วไป 11 11.0 
อ่ืน ๆ 36 36.0 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน ๆ  จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 
รองลงมา อาชีพข้าราชการ จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 12  และอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 11 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 11  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 15 15.0 

อ าเภอแม่สาย 17 17.0 

อ าเภอเชียงแสน 4 4.0 
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อ าเภอเชียงของ 2 2.0 

อ าเภอพาน 3 3.0 

อ าเภอแม่สรวย 12 12.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 14 14.0 

อ าเภอเวียงชัย 18 18.0 

อ าเภอขุนตาล 2 2.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 13 13.0 

รวม 100 100 

  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเวียงชัย จ านวน 18 
ราย คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมา อ าเภอแม่สาย จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 และอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

73 
(73.0) 

25 
(25.0) 

2 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย 51 
(51.0) 

46 
(46.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข 
สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

48 
(48.0) 

45 
(45.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

43 
(43.0) 

45 
(45.0) 

12 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 73  รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน รองลงมา ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 51 และป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 48  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

46 
(46.0) 

49 
(49.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2.  การ เปิด โอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

35 
(35.0) 

59 
(59.0) 

5 
(5.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

40 
(40.0) 

45 
(45.0) 

15 
(15.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

40 
(40.0) 

52 
(52.0) 

8 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5.  การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

41 
(41.0) 

52 
(52.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

43 
(43.0) 

44 
(44.0) 

12 
(12.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

45 
(45.0) 

41 
(41.0) 

13 
(13.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

45 
(45.0) 

48 
(48.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 58 
(58.0) 

36 
(36.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความคุ้มค่า
ของงบประมาณ จ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 46  และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
จ านวน 45 ราย คิดเป็น ร้อยละ 45  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.41 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.28 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.25 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.32 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.34 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.29 0.71 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.30 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.38 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.52 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 ความคุ้มค่าของงบประมาณ รองลงมา การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 ตามล าดับ 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากท่ีสุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยท่ีสุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 - 5.๐๐           มากท่ีสุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยท่ีสุด 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน และการมีส่วนร่วมต่อการ
ด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 53 53.0 
หญิง 47 47.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 53 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 53  เพศหญิง 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 6 6.0 
21 - 3๐ ปี 18 18.0 
31 - 4๐ ปี 34 34.0 
4๑ - 5๐ ปี 9 9.0 
5๑ - 6๐ ปี 22 22.0 
มากกว่า 60 ปี 11 11.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 34 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 34  รองลงมา อายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22  และอายุ 21 - 3๐ ปี จ านวน 
18 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 24 24.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 14.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 17 17.0 
ระดับปริญญาตรี 32 32.0 
รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  
32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32  รองลงมา ระดับประถมศึกษา จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24  และระดับ
อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 1.0 
ข้าราชการ 13 13.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 6 6.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 14 14.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 10 10.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 9.0 
บริษัทเอกชน 19 19.0 
เกษตรกร 19 19.0 
รับจ้างทั่วไป 5 5.0 
อ่ืน ๆ 4 4.0 
รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพบริษัทเอกชน, เกษตรกร จ านวน  
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  
และอาชีพข้าราชการ จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 26 26.0 

อ าเภอแม่จัน 8 8.0 

อ าเภอแม่สาย 3 3.0 

อ าเภอเชียงแสน 2 2.0 

อ าเภอเชียงของ 5 5.0 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอพาน 14 14.0 

อ าเภอป่าแดด 9 9.0 

อ าเภอแม่สรวย 4 4.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 6 6.0 

อ าเภอขุนตาล 4 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 8 8.0 

อ าเภอเวียงแก่น 1 1.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2 2.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 2.0 

อ าเภอดอยหลวง 2 2.0 

   รวม 100 100 

จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย  
จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 และอ าเภอ 
ป่าแดด จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9  ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

81 
(81.0) 

16 
(16.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ 

50 
(50.0) 

47 
(47.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทน 

62 
(62.0) 

32 
(32.0) 

6 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 81 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รองลงมา 
ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็นร้อยละ 62 และส่งเสริม 
และพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ คิดเป็นร้อยละ 50 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

35 
(35.0) 

58 
(58.0) 

7 
(7.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

38 
(38.0) 

53 
(53.0) 

9 
(9.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

44 
(44.0) 

44 
(44.0) 

12 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
ได้ถูกต้อง 

45 
(45.0) 

41 
(41.0) 

13 
(13.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

5. การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

41 
(41.0) 

43 
(43.0) 

15 
(15.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

56 
(56.0) 

31 
(31.0) 

12 
(12.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

50 
(50.0) 

37 
(37.0) 

12 
(12.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

50 
(50.0) 

39 
(39.0) 

10 
(10.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 52 
(52.0) 

36 
(36.0) 

11 
(11.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่  ๓ .๑  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ที่ สุ ด  คือ  
การประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56 รองลงมา ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 และประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 50  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.28 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.29 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

4.32 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.30 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.24 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6.  การประชาสัม พันธ์ โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.42 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.36 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.38 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.39 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  รองลงมา  
ความคุ้มค่าของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และมีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  ตามล าดับ 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 48 48 
หญิง 52 52 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 52 ราย คิดเป็น       
ร้อยละ 52 เพศชาย 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 2.0 
21 - 3๐ ปี 11 11.0 
31 - 4๐ ปี 36 36.0 
4๑ - 5๐ ปี 28 28.0 
5๑ - 6๐ ปี 16 16.0 
มากกว่า 60 ปี 7 7.0 
รวม 100 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 36 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 36 รองลงมา อายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 และอายุ 5๑ - 6๐ ปี   
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1 1.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 1.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 13 13.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 24 24.0 
ระดับปริญญาตรี 53 53.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 8 8.0 
รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  
53 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 13  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 18 18.0 
ข้าราชการ 10 10.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 11 11.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 15 15.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 6.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 17.0 
บริษัทเอกชน 10 10.0 
เกษตรกร 6 6.0 
รับจ้างทั่วไป 6 6.0 
อ่ืน ๆ 1 1.0 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน     
18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมา อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 และ
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 15  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 14 14.0 

อ าเภอแม่จัน 6 6.0 

อ าเภอแม่สาย 1 1.0 

อ าเภอเชียงของ 11 11.0 

อ าเภอเทิง 9 9.0 
อ าเภอพาน 11 11.0 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอป่าแดด 10 10.0 
อ าเภอแม่สรวย 11 11.0 

อ าเภอเวียงชัย 9 9.0 

อ าเภอแมล่าว 5 5.0 

อ าเภอขุนตาล 1 1.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 6 6.0 

อ าเภอดอยหลวง 5 5.0 

รวม 100 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย 
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  รองลงมา อ าเภอเชียงของ ,อ าเภอพาน ,อ าเภอแม่สรวย จ านวน  
11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11  และอ าเภอป่าแดด จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  แสดงจ ำนวนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่อผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 

78 
(78.0) 

17 
(17.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

34 
(34.0) 

61 
(61.0) 

5 
(5.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน 

34 
(34.0) 

49 
(49.0) 

14 
(14.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

17 
(17.0) 

65 
(65.0) 

18 
(18.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 22 
(22.0) 

58 
(58.0) 

19 
(19.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 78  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รองลงมา พัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน คิดเป็น
ร้อยละ 34 และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 22  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม 
ในโครงการ/กิจกรรม 

32 
(32.0) 

53 
(53.0) 

12 
(12.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

2.  การ เปิด โอกาสให้ประชาชนได้แสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

23 
(23.0) 

62 
(62.0) 

11 
(11.0) 

4 
(4.0) 

0 
(0) 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

18 
(18.0) 

65 
(65.0) 

15 
(15.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

18 
(18.0) 

62 
(62.0) 

17 
(17.0) 

3 
(3.0) 

0 
(0) 

5.  การแก้ ไขปัญหาและการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว 

23 
(23.0) 

52 
(52.0) 

20 
(20.0) 

4 
(4.0) 

1 
(1.0) 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

27 
(27.0) 

48 
(48.0) 

23 
(23.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

27 
(27.0) 

58 
(58.0) 

15 
(15.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

32 
(32.0) 

49 
(49.0) 

18 
(18.0) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 30 
(30.0) 

49 
(49.0) 

20 
(20.0) 

0 
(0) 

1 
(1.0) 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา ความคุ้มค่าของงบประมาณ จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 
30  และ การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง, ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ  จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 27  
ตามล าดับ  

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1 . ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ใน      โครงการ/กิจกรรม 

4.13 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 

4.04 0.70 มีความพึงพอใจมาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3.98 0.68 มีความพึงพอใจมาก 
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4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

3.95 0.68 มีความพึงพอใจมาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

3.92 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

6.  การประชาสัม พันธ์ โครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนได้รบัรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3.99 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

4.12 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ 

4.12 0.72 มีความพึงพอใจมาก 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.07 0.76 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมา ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ, มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และความคุ้มค่าของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  ตามล าดับ 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับ
ความส าคัญ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม 
ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 - 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 - 4.20            มาก 
    2.61 - 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 - 2.60           น้อย 
    ๑.00 - 1.80           น้อยที่สุด 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 
จ านวน 747 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยุทธศาสตร์ ปรากฏตาม
รายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และคัดเลือก
การออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังนี้ 

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง  
                    ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย - ม.11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  
งบประมาณ  :  3,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
รูปภาพประกอบ 
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ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง           
          ม.1 ต.เวียง - ม.6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  3,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
 

รูปภาพประกอบ 
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ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) เชื่อมระหว่าง  
          ม.8 ต.ป่าแงะ - ม.5 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  2,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
 

รูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 361 

ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง  
                    ม.18 ต.สันกลาง - ม.13 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี  
 

รูปภาพประกอบ 
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ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง   
                    ม.3 ต.ศรีเมืองชุม - ม.6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ท้องถิ่นมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี  
 

รูปภาพประกอบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย (เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และ
คัดเลือกการออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 6 โครงการ 
มีดังนี ้
 

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  
 
 
 
 
 
๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
   โครงการ “ประชารัฐ” เป็นนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชน สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งมั่น 
ที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจจากฐานราก โดยอาศัยความเข้มแข็งชองชุมชนเป็นพลังส าคัญในการเร่งรัด 
การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”   
ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกันเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ฐานรากให้มีความมั่นคง มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้ เพ่ือให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจ
ในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญตามนโยบาย 
ของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ให้สามารถพ่ึงพา ตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ในการน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมแข่งขันในตลาดการค้าต่อไป จึงได้จัดท า
โครงการ “การจัดงานมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย” เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน พรบ.
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2  
การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ มาตรา 17 (15) การพาณิชย์ การส่งเสริม
การลงทุนและการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ และกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กฎกระทรวง  
พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 ข้อ 17 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ าปี 2560 ด้านที่ 4  
ด้านการบริหารสาธารณะ หมวดที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมวดย่อยที่ 1 
การส่งเสริมอาชีพ ข้อ 3.1.2 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม   
 
 
 

โครงกำร “มหกรรมประชำรัฐจังหวัดเชียงรำยประจ ำปี ๒๕๖๑ ” 
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๒. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้างเครือข่าย 

สานพลังประชารัฐ ส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้ 
  2.2  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงราย แล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชนต าบล อ าเภอ ต่อไป 
  2.3  เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จะได้รับประโยชน์และน าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 
  2.4  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านการเกษตร 
ในจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี 2561” ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 218 47.4 
หญิง 242 52.6 
รวม 460 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 242 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 52.6  เพศชาย 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.4 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 41 8.9 
๒๑ - ๓๐ ปี 101 22.0 
๓๑ - ๔๐ ปี 110 23.9 
๔๑ - ๕๐ ปี 86 18.7 
๕๑ - ๖๐ ปี 88 19.1 
มากกว่า ๖๐ ปี 34 7.4 
รวม 460 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 110 ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๒3.9  รองลงมา มีอายุ ๒๑ - ๓๐ ปี จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒2 และอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี 
จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.1  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 55 12.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 50 10.9 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 56 12.2 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 42 9.0 
ระดับปริญญาตรี 212 46.1 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 35 7.6 
อ่ืน ๆ  10 2.2 
รวม 460 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 212 ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๔6.1 รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑2  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 10 2.2 
ข้าราชการ 68 14.8 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 67 14.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 56 12.2 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 69 15.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 44 9.6 
เกษตรกร 33 7.1 
รับจ้างทั่วไป 36 7.8 
นักเรียน/นักศึกษา 56 12.2 
อ่ืน ๆ 21 4.5 
รวม 460 ๑๐๐ 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 69 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา ข้าราชการ จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.8 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑4.6 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 256 55.7 

อ าเภอแม่จัน 27 5.9 

อ าเภอแม่สาย 19 4.1 

อ าเภอเชียงแสน 11 2.4 

อ าเภอเชียงของ 5 1.1 

อ าเภอเทิง 6 1.3 

อ าเภอพาน 35 7.6 

อ าเภอป่าแดด 5 1.1 

อ าเภอแม่สรวย 12 2.6 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 0.4 

อ าเภอเวียงชัย 21 4.6 

อ าเภอแมล่าว 15 3.3 

อ าเภอขุนตาล 2 0.4 

อ าเภอพญาเม็งราย 5 1.1 

อ าเภอเวียงแก่น 1 0.2 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 7 1.5 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 5 1.1 

อ าเภอดอยหลวง 1 0.2 

อ่ืน ๆ 25 5.4 

รวม                                     460  ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย  
จ านวน 256 รายคิดเป็นร้อยละ 55.7  รองลงมา มีอ าเภอพาน จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ
อ าเภอแม่จนั จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๒  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงกำร 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐาน 
ให้ เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  เ พ่ือสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชารัฐส่งเสริม SME 
ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ าหน่ายได ้

404 87.8 34 7.4 22 4.8 

2.2 เ พ่ือให้ เกษตรกรและประชาชน 
ได้ศึกษาเรียนรู้  ดูงาน การจัดมหกรรม
ประชารัฐจังหวัดเชียงรายแล้วน าไปขยายผล
ในระดับชุมชนต าบล อ าเภอต่อไป 

390 84.8 44 9.6 26 5.6 

2.3 เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี     
และองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs     
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับประโยชน์และ
น า ไป พัฒนาสิ นค้ าของตน เอง ให้ เ ป็ น 
ที่ยอมรับ 

393 85.4 38 8.3 29 6.3 

2.4 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในด้ าน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ 
นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ 

391 85.0 37 8.0 32 7.0 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.8 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชารัฐส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้  รองลงมา  
คิดเป็นร้อยละ 85.4 เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จะได้รับประโยชน์และน าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และคิดเป็นร้อยละ 85  
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ  ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 3.91 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.82 0.86 มีความพึงพอใจมาก 
การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.65 1.02 มีความพึงพอใจมาก 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 3.95 0.82 มีความพึงพอใจมาก 
ด้ำนกิจกรรม    
 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับ 
ความต้องการของผู้บริโภค 

3.99 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

 การจัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม บรรยากาศ 
 ภายในร้าน 

4.06 0.75 มีความพึงพอใจมาก 

 การติดป้ายสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบ 3.93 0.84 มีความพึงพอใจมาก 
ราคาของสินค้า 3.82 0.84 มีความพึงพอใจมาก 
ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่    
ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.98 0.77 มีความพึงพอใจมาก 
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า การแนะน าลูกค้า 4.00 0.75 มีความพึงพอใจมาก 
ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.75 0.93 มีความพึงพอใจมาก 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.10 0.80 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา การจัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
บรรยากาศภายในร้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า การแนะน าลูกค้า  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (ส าหรับร้านค้า) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี 2561” ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
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ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 43 34.4 
หญิง 82 65.6 
รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 
65.6 เพศชาย 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.4 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 2 1.6 
๒๑ - ๓๐ ปี 10 8.0 
๓๑ - ๔๐ ปี 21 16.8 
๔๑ - ๕๐ ปี 40 32.0 
๕๑ - ๖๐ ปี 33 26.4 
มากกว่า ๖๐ ปี 19 15.2 
รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 40 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 32 รองลงมา มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ ๒6.4 และอายุ 3๑ - 4๐ ปี จ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 21 16.8 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 27 21.6 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 19 15.2 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 26 20.8 
ระดับปริญญาตรี 29 23.2 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 2.4 
รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมา มีระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 0.8 
ข้าราชการ 4 3.2 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 7 5.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 6 4.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 70 56.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 9 7.2 
เกษตรกร 9 7.2 
รับจ้างทั่วไป 8 6.4 
นักเรียน/นักศึกษา 2 1.6 
อ่ืน ๆ 9 7.2 
รวม 125 ๑๐๐ 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 70 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา พ่อบ้าน/แม่บ้าน, เกษตรกร, อ่ืน ๆ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ     
รับจ้างทั่วไป จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 75 60.0 

อ าเภอแม่จัน 7 5.6 

อ าเภอแม่สาย 4 3.2 

อ าเภอเชียงแสน 2 1.6 

อ าเภอเชียงของ 1 0.8 

อ าเภอเทิง 6 4.8 

อ าเภอพาน 5 4.0 

อ าเภอป่าแดด 1 0.8 

อ าเภอแม่สรวย 1 0.8 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 1.6 

อ าเภอเวียงชัย 6 4.8 

อ าเภอแมล่าว 3 2.4 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอขุนตาล 1 0.8 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 0.8 

อ าเภอเวียงแก่น 1 0.8 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 2.4 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 0.8 

อ าเภอดอยหลวง 3 2.4 

อ่ืน ๆ 2 1.6 

รวม 125 100 

  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
75 รายคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา  มีอ าเภอแม่จัน จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 และอ าเภอเทิง, 
อ าเภอเวียงชัย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อวัน 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 39 31.2 
1,001 - 5,000 บาท 49 39.2 
5,001 - 10,000 บาท 26 20.8 
มากกว่า 10,001 บาทข้ึนไป 11 8.8 
รวม 125 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 1,001 - 5,000 บาท
จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.2  รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน ต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 39 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 31.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8  
ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๒  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงกำร 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

2.1 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐาน 
ให้ เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  เ พ่ือสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชารัฐส่งเสริม SME 
ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ าหน่ายได ้

123 98.4 1 0.8 1 0.8 

2.2 เ พ่ือให้ เกษตรกรและประชาชน 
ได้ศึกษาเรียนรู้  ดูงาน การจัดมหกรรม
ประชารัฐจังหวัดเชียงราย แล้วน าไปขยาย
ผลในระดับชุมชนต าบล อ าเภอต่อไป 

116 92.8 7 5.6 2 1.6 

2.3 เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี     
และองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs     
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะได้รับประโยชน์และ
น า ไป พัฒนาสิ นค้ าของตน เอง ให้ เ ป็ น 
ที่ยอมรับ 

118 94.4 6 4.8 1 0.8 

2.4 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในด้ าน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ 
นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ 

113 90.4 7 5.6 5 4.0 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.4  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชารัฐส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและจ าหน่ายได้  รองลงมา  
คิดเป็นร้อยละ 94.4 เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จะได้รับประโยชน์และน าไปพัฒนาสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และคิดเป็นร้อยละ 92.8 เพ่ือให้
เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ดูงาน การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย แล้วน าไปขยายผล  
ในระดับชุมชนต าบล อ าเภอต่อไป  ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร    
กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.35 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.27 0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.17 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.18 0.74 มีความพึงพอใจมาก 

ด้ำนกิจกรรม    
 การจ าหน่ายสินค้าเชียงรายขายดีภายใต้แบรนด์ 
 “ดีเชียงราย” 

4.20 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

 การจ าหน่ายของเก่าเก็บ ของสะสม ของโบราณ        4.12 0.89 มีความพึงพอใจมาก 
 การจ าหน่ายผัก ผลไม้ทางการเกษตรปลอดสารพิษ 4.25 0.82 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 การจ าหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
การจ าหน่ายอาหารพื้นเมืองเชียงราย 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนสายวัฒนธรรม
เชียงราย 

4.28 0.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การติดป้ายสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบ 4.24 0.82 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่    

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ 4.52 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.27 0.80 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.41 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   จากตารางที่  ๓ .๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่ สุ ด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ รองลงมา ให้บริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน และไมตรีจิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3  ตามล าดับ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพกิจกรรม 
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๑. ความส าคัญและความเป็นมา 
   ในปัจจุบันเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ  
คือ ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงราย มีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักและได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ระบบ 
การผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
มีนโยบายส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการ

โครงการ “งานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจ าปี ๒๕๖๑” 



 375 

ตลาด เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าภาคเกษตรและอาหารปลอดภัย  
ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และส่งเสริมการบริโภค
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน  
และเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ใช้เวลาว่าง  
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด  
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
เครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอ่ืน ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์  
2.๑ เพ่ือจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ลิ้นจี่ และผู้ผลิตสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น 
 2.๒ เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่มาตรฐาน ปลอดภัย ส่งผลดี

ต่อสุขภาพชองผู้ผลิตและผู้บริโภค 
2.3 เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานปลอดภัยสู่ตลาด 
2.4 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า OTOP 
2.5 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.6 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้เข้าร่วมงาน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “งานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และ 
ของดีเมืองเชียงราย ประจ าปี 2561” ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญาเม็งราย (ศาลากลางหลังแรก)  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ  
ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้เข้าร่วมงาน) 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 162 45.0 
หญิง 198 55.0 
รวม 360 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ๑98 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 55  เพศชาย 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 
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ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี 22 6.1 
๒๑ - ๓๐ ปี 71 19.7 
๓๑ - ๔๐ ปี 114 31.7 
๔๑ - ๕๐ ปี 69 19.2 
๕๑ - ๖๐ ปี 54 15.0 
มากกว่า ๖๐ ปี 30 8.3 
รวม 360 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 3๑ - 4๐ ปี จ านวน 114 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 31.7 รองลงมา อายุมากกว่า 21 - 30ปี จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.7  
และอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 35 9.7 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 30 8.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 57 15.8 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 37 10.3 
ระดับปริญญาตรี 159 44.2 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 41 11.4 
อ่ืน ๆ  1 0.3 
รวม 360 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมปริญญาตรี  
จ านวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 57 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.8 และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑1.4  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 8 2.2 
ข้าราชการ 61 16.9 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 54 15.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 38 10.6 
เกษตรกร 30 8.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 63 17.5 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 31 8.7 
รับจ้างทั่วไป 40 11.1 
นักเรียน/นักศึกษา 28 7.8 
อ่ืน ๆ 7 1.9 
รวม 360 100 
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  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 75 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 28.3  รองลงมา ข้าราชการ จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.4 และอ่ืน ๆ จ านวน 31 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 177 49.2 

อ าเภอแม่จัน 17 4.7 

อ าเภอแม่สาย 10 2.8 

อ าเภอเชียงแสน 9 2.5 

อ าเภอเชียงของ 6 1.7 

อ าเภอเทิง 8 2.2 

อ าเภอพาน 18 5.0 

อ าเภอป่าแดด 13 3.6 

อ าเภอแม่สรวย 9 2.5 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 6 1.7 

อ าเภอเวียงชัย 18 5.0 

อ าเภอแมล่าว 13 3.6 

อ าเภอขุนตาล 9 2.5 

อ าเภอพญาเมง็ราย 4 1.1 

อ าเภอเวียงแก่น 4 1.1 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 5 1.4 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 4 1.1 

อ าเภอดอยหลวง 5 1.4 

อ่ืน ๆ 25 6.9 

รวม 360 100 

  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
177 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา อ่ืน ๆ จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 และอ าเภอพาน, อ าเภอ
เวียงชัย จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 5  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ 
1 - 1,000 บาท 300 83.4 
1,001 - 3,000 บาท 23 6.4 
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3,001 - 5,000 บาท 26 7.2 
5,001 - 8,000 บาท 3 0.8 
8,001 - 10,000 บาท 7 1.9 
10,001 บาทข้ึนไป 1 0.3 
รวม 360 ๑๐๐ 

  จากตารางที่  ๑.6 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ                
1 - 1,000 บาท จ านวน 300 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมา ค่าใช้จ่าย 3,001 - 5,000 บาท จ านวน  
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ ค่าใช้จ่าย 1,001 - 3,000 บาท จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.4  
ตามล าดับ 

ตอนที่ ๒  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงกำร 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.เพ่ือจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ลิ้นจี่ และ
ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และอ่ืน ๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น 

351 97.5 6 1.7 3 0.8 

2.เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
สินค้า เกษตรและอาหารที่มาตรฐาน 
ปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 

326 90.5 15 4.2 19 5.3 

3.เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหาร 
ที่มีมาตรฐานปลอดภัยสู่ตลาด 

330 91.7 16 4.4 14 3.9 

4.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า 
OTOP 

338 93.9 18 5.0 4 1.1 

5.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

317 88.0 20 5.6 23 6.4 

6.เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

332 92.3 21 5.8 7 1.9 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.5 เพ่ือจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ลิ้นจี่ และ
ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่ายสินค้าได้มากข้ึน รองลงมา คิดเป็น
ร้อยละ 93.9 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และคิดเป็น
ร้อยละ 92.3 เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.01 0.74 มีความพึงพอใจมาก 
2.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.05 0.78 มีความพึงพอใจมาก 
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.87 0.89 มีความพึงพอใจมาก 
4.ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ 4.11 0.76 มีความพึงพอใจมาก 
ด้ำนกิจกรรม    
 5.การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, การแสดงดนตรี 
 พ้ืนบ้านเชียงราย 

4.08 0.78 มีความพึงพอใจมาก 

 6.การจ าหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองเชียงราย 4.10 0.77 มีความพึงพอใจมาก 
 7.การประกวดหนูน้อยชาวสวน 3.99 0.87 มีความพึงพอใจมาก 
8.การประกวดชุดผ้าไทยครีเอทีฟ 4.01 0.88 มีความพึงพอใจมาก 
9.การประกวดแปรรูปอาหารจากสับปะรดและลิ้นจี่ 4.02 0.86 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
10.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่ประสานงาน 4.13 0.70 มีความพึงพอใจมาก 
11.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.18 0.68 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.18 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประสานงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11  ตามล าดับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (ร้านค้า) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดี
เมืองเชียงราย ประจ าปี 2561” ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้จ าหน่ายสินค้า) 

ตารางที่ ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 16 36.4 
หญิง 28 63.6 
รวม 44 ๑๐๐ 
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  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
63.6 เพศชาย 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.4 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๒๑ - ๓๐ ปี 5 11.3 
๓๑ - ๔๐ ปี 12 27.3 
๔๑ - ๕๐ ปี 12 27.3 
๕๑ - ๖๐ ปี 11 25.0 
มากกว่า ๖๐ ปี 4 9.1 
รวม 44 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 3๑ - 4๐ ปี, อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี 
จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมา มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และ          
อายุ 2๑ - 3๐ ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 12 27.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 3 6.8 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 9 20.5 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 7 15.9 
ระดับปริญญาตรี 10 22.7 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 6.8 
รวม 44 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 12 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมา มีระดับปริญญาตรี จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.7 และระดับมัธยมปลาย/
หรือเทียบเท่า จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 14 31.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 23 52.3 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 6.8 
รับจ้างทั่วไป 1 2.3 
อ่ืน ๆ 3 6.8 
รวม 44 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 23 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมา อาชีพเกษตรกร จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอาชีพพ่อบ้าน/
แม่บ้าน, อื่น ๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 20 27.0 
อ าเภอแม่จัน 13 17.6 
อ าเภอแม่สาย 1 1.4 
อ าเภอเชียงของ 4 5.3 
อ าเภอพาน 3 4.1 
อ าเภอเวียงชัย 6 8.0 
อ าเภอแมล่าว 5 6.8 
อ าเภอพญาเม็งราย 1 1.4 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 4.1 
รวม 44 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย  
จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา มีอ าเภอแม่จัน จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ
อ าเภอเวียงชัย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกมีรายได้โดยประมาณ 
รายได้ จ านวน ร้อยละ 
1 - 1,000 บาท 12 27.3 
1,001 - 5,000 บาท 15 34.1 
5,001 - 10,000 บาท 5 11.4 
10,001 - 15,000 บาท 5 11.4 
15,001 - 20,000 บาท 5 11.4 
20,001 บาทข้ึนไป 2 4.4 
รวม 44 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้โดยประมาณ 1,001 - 5,000 บาท 
จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา มีรายได้โดยประมาณ 1 - 1,000 บาท จ านวน 12 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และมีรายได้โดยประมาณ 5,001 - 10,000 บาท ,10,001 - 15,000 บาท   
,15,001 - 20,000 บาท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.4  ตามล าดับ 
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ตอนที่ ๒  กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์    
ของโครงกำร 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.เพ่ือจัดงานส่งเสริมการตลาดให้กับ 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ลิ้นจี่ และ
ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และอ่ืน ๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง ได้มีตลาดในการจ าหน่าย
สินค้าได้มากขึ้น 

37 84.1 5 11.4 2 4.5 

2.เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
สินค้า เกษตรและอาหารที่มาตรฐาน 
ปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ผลิต 
และผู้บริโภค 

38 86.4 4 9.1 2 4.5 

3.เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหาร 
ที่มีมาตรฐานปลอดภัยสู่ตลาด 

41 93.2 1 2.3 2 4.5 

4.เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า 
OTOP 

41 93.2 1 2.3 2 4.5 

5.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตรให้ ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของตลาดทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

39 88.6 4 9.1 1 2.3 

6.เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 

40 91.0 2 4.5 2 4.5 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 41 เพ่ือเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานปลอดภัยสู่ตลาด, เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า OTOP รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 40  
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และคิดเป็นร้อยละ 39 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 
ของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตามล าดับ 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน   4.11 1.06 มีความพึงพอใจมาก 
2.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.88 1.06 มีความพึงพอใจมาก 
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.65 1.16 มีความพึงพอใจมาก 
4.ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ 3.86 1.13 มีความพึงพอใจมาก 
ด้ำนกิจกรรม   มีความพึงพอใจมาก 
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5.การจ าหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

4.04 0.96 มีความพึงพอใจมาก 

6.การจัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 4.18 1.14 มีความพึงพอใจมาก 
7.การติดป้ายราคาสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน 3.90 1.13 มีความพึงพอใจมาก 
8.พนักงานขายมีความรู้ เกี่ยวกับตัวสินค้า สามารถ
แนะน าลูกค้าได้ 

4.06 1.04 มีความพึงพอใจมาก 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่    
9.การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ท่ีประสานงาน 4.31 1.09 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.34 0.96 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางที่ ๓.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34  การแสดงให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยนและไมตรีจิต รองลงมา คือ การอ านวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ที่ประสานงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  และการจัดร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการฟ้ืนฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ 
                    จังหวัดเชียงราย ( น้ าตกขุนตาล  อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย ) 
งบประมาณ  :  1,000,000  บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงาน 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยเมื่อเดินทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว 
 2. ประชาชนสามารถจอดรถส าหรับมาสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือมาพักผ่อนหย่อนใจ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ  :  ไม่มี 
 
รูปภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรำย 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกว้ำง ๖.๐๐ ม. ยำว ๑๗๕ ม. 
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ลานจอดรถขนาด ๙๒๐ ตร.ม. 

ภำพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และ
คัดเลือกการออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 3 โครงการ 
มีดังนี ้

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  

 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามสถิติของกรมอนามัยโลก ในปี 255๘  มีจ านวนประชากรกว่า 26,312 คน ในประเทศ
ไทย ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และกว่า 426,240 คน ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว ผู้ขับขี่
หรือผู้โดยสารด้วยยานพาหนะ 2 หรือ 3 ล้อนั้นถือเป็นกลุ่มเสียงมากที่สุดที่ จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนโดยมีสถิติการเสียชีวิตอยู่ที่ 73.5 % การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยรถยนต์ อยู่ที่ 13.5 % การเดิน
ถนน 7.8 % และอีก 3 % เกิดจากอุบัติเหตุโดยจักรยาน ซึ่งสถิติดังกล่าวยังแสดงให้เห็นอีกว่า ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ เป็นอันดับ ๒ ของโลก 

  ความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตถือว่าร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยอุบัติเหตุ 
ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนส่งผลกระทบอย่างไม่น่าเชื่อต่อ การดูแลสุขภาพและระบบสวัสดิการสังคม ในปี 255๘ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรเฉลี่ย 228 ล้านบาท หรือประมาณ 3 % ของค่าเฉลี่ย
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ต่อปีของประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีผลทางลบโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ของประเทศ  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ืออบรมให้ความรู้กับเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ 
การเดินทางบนท้องถนน และความปลอดภัยจากอุบัติภัยบนถนน การสร้างจิตส านึกสร้างวินัยและอ่ืน  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและ
เยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจ าปี 2561 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 179 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

โครงการ “สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติภัยบนท้องถนน” 
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ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 161 89.9 
หญิง 18 10.1 
รวม 179 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 161 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 89.9  เพศหญิง 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 178 99.4 
21 - 3๐ ปี 1 0.6 
รวม 179 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 178 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 99.4  รองลงมา อายุ 21 - 3๐ ปี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6   

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1 0.6 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 5 2.8 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 172 96.0 
อ่ืน ๆ 1 0.6 
รวม 179 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า
จ านวน  172 ราย คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 5 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 26.2 และระดับประถมศึกษา, อ่ืน ๆ จ านวน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.6  

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 0.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 1.1 
เกษตรกร 1 0.6 
รับจ้างทั่วไป 1 0.6 
นักเรียน/นักศึกษา 174 97.1 
รวม 179 100 

  จากตารางท่ี ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 174 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมา อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.1 และอาชีพ
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง, เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6   
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 51 28.5 

อ าเภอแม่จัน 16 8.9 

อ าเภอแม่สาย 11 6.1 

อ าเภอเชียงแสน 5 2.8 

อ าเภอเชียงของ 5 2.8 

อ าเภอเทิง 2 1.1 

อ าเภอพาน 30 16.8 

อ าเภอป่าแดด 4 2.2 

อ าเภอแม่สรวย 2 1.1 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 0.6 

อ าเภอเวียงชัย 15 8.4 

อ าเภอแม่ลาว 8 4.5 

อ าเภอขุนตาล 4 2.2 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 1.7 

อ าเภอเวียงแก่น 2 1.1 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2 1.1 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 8 4.5 

อ าเภอดอยหลวง 3 1.7 

อ่ืน ๆ 7 3.9 

รวม 179 100 

  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
51 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา อ าเภอพาน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.6 แสดงจ านวนร้อยละของความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเดินทางบนท้องถนน 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
มีความรู้และเข้าใจ 173 96.6 
ไม่มีความรู้เลย 6 3.4 
รวม 179 ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจ จ านวน 173 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 96.6 รองลงมา ไม่มีความรู้เลย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.  เ พ่ื อ ให้ ค ว าม รู้ กั บ เ ด็ ก  นั ก เ รี ย น 
ผู้ปกครองและครูในสถานศึกษาในเรื่ อง
เกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนน และ
ความปลอดภัยจากอุบัติ เหตุบนถนน 
การสร้างจิตส านึกสร้างวินัยและอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

171 95.5 5 2.8 3 1.7 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.5 เพ่ือให้ความรู้กับเด็ก นักเรียน ผู้ปกครองและครูในสถานศึกษา 
ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนน และความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนถนนการสร้างจิตส านึกสร้างวินัย
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ ไม่แน่ใจ  
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         3.99 0.70 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 3.83 0.86 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.94 0.81 มีความพึงพอใจมาก 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ 3.98 0.80 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.18 0.79 มีความพึงพอใจมาก 
6. กฎจารจรเบื้องต้น, ความส าคัญของการใส่หมวกกันน็อค 4.26 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
7. การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 4.22 0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
8. ระเบียบใหม่ในการท าใบขับขี่ 4.02 0.82 มีความพึงพอใจมาก 
9. เอกสารส าคัญที่ต้องใช้ในการท าใบขับขี ่ 4.08 0.72 มีความพึงพอใจมาก 
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10. อัตราค่าปรับที่ต้องช าระในกรณีท าผิดกฎจารจร 3.85 1.01 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม 4.20 0.72 มีความพึงพอใจมาก 
12. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.06 0.78 มีความพึงพอใจมาก 
13. ในบริการด้วยความสุขภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.29 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29  ในบริการด้วยความสุขภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา กฎจารจรเบื้องต้น, ความส าคัญ
ของการใส่ หมวกกันน็อค ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 และการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  
ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันแพทย์แผนไทย ได้พัฒนางานการแพทย์แผนไทยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขของไทยโดยมีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข
ของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 7 โดยกระทรวงมีความมุ่งหมายนอกเหนือจากการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยแล้ว แนวคิดดังกล่าวอาจช่วยให้ระบบสาธารณสุขของไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ าลง เนื่องจาก
การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพในซีกตะวันออก เป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพแบบ  
องค์รวมซึ่งผสมผสานกับวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพแบบคนไทยที่มุ่งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟ้ืนฟู
สภาพมีกิจกรรมในการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล เช่น การใช้ยาสมุนไพรในท้องถิ่ น การอบสมุนไพร  
การประคบสมุนไพร การนวดไทย การบริหารด้วยท่าฤษีดัดตน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสมุนไพร 
ผักพ้ืนบ้าน อาหารตามฤดูกาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประชาชนทั่วไปสามารถที่จะจัดหาได้เองและมีอยู่แล้ว  
ในท้องถิ่น เป็นการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ อันซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อประชาชนมากกว่า
การรักษาเมื่อเกิดโรคเท่านั้น 

  จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความพร้อมส าหรับการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในทุก ๆ ด้าน ประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้น าด้านแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้กับประชาชนที่สนใจขึ้นมา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้มีการใช้แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชน 
  2.2 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในจังหวัดเชียงราย   

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
(ณ ลานอเนกประสงค์วัดหนองปึ๋ง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตาม โครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาระดับ 
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
300 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 600 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

โครงการ “อบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย” 
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ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 115 38.3 
หญิง 185 61.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 185 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 61.7  เพศชาย 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.3 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๓๑ – ๔๐ ปี 43 14.4 
๔๑ – ๕๐ ปี 109 36.3 
๕๑ – ๖๐ ปี 126 42.0 
มากกว่า 60 ปี 22 7.3 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 126 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 42  รองลงมา มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.3  และอายุ 3๑ - 4๐ ปี 
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.4  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 17 5.7 
ระดับประถมศึกษา 158 52.7 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 23 7.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 31 10.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 2 0.6 
ระดับปริญญาตรี 69 23.0 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๓  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
158 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมา มีระดับปริญญาตรี จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑0.3  ตามล าดับ   
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ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 15 5.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 27 9.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 23 7.7 
เกษตรกร 138 46.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 7.3 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 29 9.7 
รับจ้างทั่วไป 45 15.0 
นักเรียน/นักศึกษา 1 0.3 
รวม 300 100 

  จากตารางท่ี ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 138 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.7  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกอาศัยอยู่ใน 

อาศัยอยู่ใน จ านวน ร้อยละ 
ต าบลจันจว้า 183 61.0 
ต าบลสันทราย 1 0.3 
ต าบลจันจว้าใต้ 83 27.7 
ต าบลจอมสวรรค์ 33 11.0 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลจันจว้า จ านวน 183 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมา ต าบลจันจว้าใต้ จ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.7 และต าบลจอมสวรรค์
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 11  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เ พ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจ
การแพทย์ แผน ไทยและกา รแ พทย์
ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชน 

300 100 0 0 0 0 

2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 

300 100 0 0 0 0 

  จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เพ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชนและเพ่ือให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.07 0.39 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.04 0.37 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.99 0.42 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 3.98 0.43 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 3.64 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 3.61 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
7. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

3.49 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

8. บรรยาย เรื่อง สมุนไพรกับวัฒนธรรมของไทย 3.47 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
9. บรรยาย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการรักษา 3.44 0.49 มีความพึงพอใจมาก 
10. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปและทักษะการนวด 3.46 0.49 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดอบรม 3.99 0.38 มีความพึงพอใจมาก 
13. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.39 0.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
14. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.37 0.48 มีความพึงพอใจปานกลาง 

15. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.06 0.37 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน รองลงมา ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และการประชาสัมพันธ์ของโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  ตามล าดับ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 (ณ โรงเรียนบ้านป่าบง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน) 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ 
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
300 รายของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 600 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สั มภาษณ์น าข้อมูลที่ได้ 
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 127 42.3 
หญิง 173 57.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 173 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 57.7 เพศชาย 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.3 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
2๑ – 3๐ ปี 19 6.3 
๓๑ – ๔๐ ปี 39 13.0 
๔๑ – ๕๐ ปี 66 22.0 
๕๑ – ๖๐ ปี 87 29.0 
มากกว่า 60 ปี 89 29.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 89 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา อายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี 
จ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 22  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 8 2.7 
ระดับประถมศึกษา 169 56.4 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 61 20.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 40 13.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 12 4.0 
ระดับปริญญาตรี 9 3.0 
อ่ืน ๆ 1 0.3 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๓  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
169 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมา มีระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.3 และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑3.3  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 2.0 
ข้าราชการ 3 1.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 1 0.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 36 12.0 
เกษตรกร 56 18.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 36 12.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 78 26.0 
รับจ้างทั่วไป 77 25.7 
อ่ืน ๆ 7 2.3 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 78 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7 และอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกอาศัยอยู่ใน 
อาศัยอยู่ใน จ านวน ร้อยละ 
ต าบลแม่จัน 13 4.3 
ต าบลป่าตึง 287 95.7 
รวม 300 100 

จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลป่าตึง จ านวน 287 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 95.7 รองลงมา ต าบลแม่จัน จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3   
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ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย รอ้ยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เ พ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจ
การแพทย์ แผน ไทยและกา รแ พทย์
ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชน 

297 99.0 3 1.0 0 0 

2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 

295 98.3 2 0.7 3 1.0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 99 เพ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชน และคิดเป็นร้อยละ 98.3 เพ่ือให้ 
เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.21 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.19 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.16 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.23 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด ี 4.23 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 4.18 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
7. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

4.23 0.58 มีความพึงพอใจมาก 

8. บรรยาย เรื่อง สมุนไพรกับวัฒนธรรมของไทย 4.21 0.56 มีความพึงพอใจมาก 
9. บรรยาย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการรักษา 4.20 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
10. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปและทักษะการนวด 4.19 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดอบรม 4.14 0.66 มีความพึงพอใจมาก 
13. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.09 0.69 มีความพึงพอใจปานกลาง 
14. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 4.06 0.68 มีความพึงพอใจปานกลาง 

15. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.13 0.57 มีความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้  ,วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   
,บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รองลงมา กระบวนการ ขั้นตอน
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การด าเนินการ การประสานงาน, บรรยาย เรื่อง สมุนไพรกับวัฒนธรรมของไทย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21   
และบรรยาย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการรักษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

(เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และคัดเลือก
การออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 8 โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  

 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหวอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย
และภัยอ่ืน ๆ ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็นจ านวนมาก ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงโรงเรียน
พิทักษ์เกียรติวิทยา อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่มีนักเรียนหญิงเสียชีวิตถึง ๑๗ รายเป็นเหตุการณ์ 
ที่เศร้าสลดและสร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตระหนักถึงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงกลไกและองค์ประกอบให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการสร้างความเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
ขึ้นจริง จึงได้จัดท า “โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา” 
เพ่ือให้ความรู้แกข่้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพ่ืออบรมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา 
2.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เท่าทันเมื่อภัยพิบัติมาถึง 
2.๓ เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันเหตุสาธารณภัย 
2.๔ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมหากเกิดสาธารณภัย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที่ 1 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย 
ในสถานศึกษา ประจ าปี 2561 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 104 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

โครงการ “ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา” 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 10 9.6 
หญิง 94 90.4 
รวม 104 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 
90.4 เพศชาย 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.6 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 104 100 
รวม 104 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 104 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 100   

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 1 1.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 68 65.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 34 32.7 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 1.0 
รวม 104 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า
จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 34 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32.7 และระดับประถมศึกษา ,ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 1 1.0 
นักเรียน 103 99.0 
รวม 104 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 103 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 99 รองลงมา อาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 10 9.6 
อ าเภอแม่สาย 1 1.0 
อ าเภอแม่สรวย 90 86.5 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 1.0 
อ่ืน ๆ 2 1.9 
รวม 104 100 

  จากตารางที่  ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ ในอ าเภอแม่สรวย  
จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.5 รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.6 
และอ่ืน ๆ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.9  ตามล าดับ  

 ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่ออบรมความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนในสถานศึกษา 

102 98.1 2 1.9 0 0 

2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้รู้เท่าทันเมื่อภัยพิบัติมาถึง 

103 99.0 1 1.0 0 0 

3. เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึ กษาและนั ก เรี ยนในสถานศึ กษา 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
การป้องกันเหตุสาธารณภัย 

103 99.0 1 1.0 0 0 

4. สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว   
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหากเกิด 
สาธารณภัย 

102 98.0 1 1.0 1 1.0 

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 99 เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้เท่าทันเมื่อภัยพิบัติมาถึง ,เพ่ือให้
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง  
การป้องกันเหตุสาธารณภัย รองลงมา เพ่ืออบรมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัย
ให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 98.1 และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองครอบครัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหากเกิดสาธารณภัย 
คิดเป็นร้อยละ 98 

 

 

 



 
402 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 

  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1 .กระบวนการ  ขั้ นตอนการด า เนิ นการ  
การประสานงาน 

33 
(31.7) 

60 
(57.7) 

10 
(9.6) 

1 
 (1.0) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 42 
(40.4) 

47 
(45.2) 

13 
(12.5) 

2 
(1.9) 

0 
(0) 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 39 
(37.5) 

45 
(43.3) 

17 
(16.3) 

2 
(1.9) 

1 
(1.0) 

4 .  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งก ารมี ค ว าม พึ ง พอ ใ จ 
ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 

65 
(62.6) 

30 
(28.8) 

5 
(4.8) 

4 
(3.8) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม      
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 68 

(65.4) 
30 

(28.8) 
5 
(4.8) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่าง 
ตรงประเด็น 

38 
(36.5) 

48 
(46.2) 

17 
(16.3) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

7. ทฤษฎีการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย
และการซักซ้อมแผนอพยพ 

39 
(37.5) 

56 
(53.8) 

8 
(7.7) 

1 
(1.0) 

0 
(0) 

8. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ การซ้อมแผนอพยพ
แผ่นดินไหวและอัคคีภัย 

44 
(42.3) 

42 
(40.3) 

14 
(13.5) 

3 
(2.9) 

1 
(1.0) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่      
9. การอ านวยความสะดวกในการจัดโครงการ
ของเจ้าหน้าที ่

57 
(54.8) 

42 
(40.4) 

5 
(4.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10 สถานที่ที่ ใช้ในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

49 
(47.1) 

42 
(40.4) 

11 
(10.6) 

2 
(1.9) 

0 
(0) 

11. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน  
และไมตรีจิต 

57 
(54.9) 

38 
(36.5) 

7 
(6.7) 

2 
(1.9) 

0 
(0) 

   จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการในครั้งนี้ จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.6 และให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 
และไมตรีจิต จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.9  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.20 0.64 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.24 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.14 0.82 มีความพึงพอใจมาก 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
ในครั้งนี ้

4.50 0.76 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.58 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 4.18 0.73 มีความพึงพอใจมาก 
7. ทฤษฎีการปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยและ 
การซักซ้อมแผนอพยพ 

4.27 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติ การซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหว
และอัคคีภัย 

4.20 0.85 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
9. การอ านวยความสะดวกในการจัดโครงการของเจ้าหน้าที่ 4.50 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10. สถานที่ท่ีใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.32 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
11. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.44 0.70 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี รองลงมา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ 
จัดโครงการในครั้งนี้ ,การอ านวยความสะดวกในการจัดโครงการของเจ้าหน้าที่  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  ตามล าดับ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
  เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 - 5 ปี เป็นช่วงที่อายุสมองพัฒนาเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงหนึ่ง 
ของชีวิต เหมาะสมที่สุดส าหรับการปลูกฝังพ้ืนฐานทักษะต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา 
ในระดับสูงขึ้นต่อไปอีกท้ังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทักษะกีฬาให้กับเด็กที่มีคุณสมบัติ ความถนัด ความพร้อม 
ความสามารถพิเศษ ให้เกิดความช านาญมากขึ้นในทักษะกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ าใจนักกีฬา สร้างความสามัคคี  
ในหมู่คณะการท าในสิ่งที่ตนเองชอบ สนใจ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนั้น สามารถท าให้
เด็กกล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง ท าให้เกิดคุณลักษณะของการเป็นผู้น า อีกทั้งสามารถคัดกรองเด็ก
คนใดที่มีความสามารถเฉพาะในด้าน เพ่ือที่จะได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ถูกทางและท าให้เด็กได้รู้จักตนเอง 
ว่าตัวเด็กนั้นมีความชอบในเรื่องใดเป็นพิเศษ ส่งผลให้เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
เกิดความมั่นคงทางอารมณ์แก่ตัวเด็ก ท าให้เกิดการพัฒนาการในทุกด้านไปพร้อมกัน คือด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และประสบการณ์ในทุก ๆ ด้าน  และเล็งเห็นความส าคัญของเด็ก 
ช่วงปฐมวัยที่จะสามารถปลูกฝังทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงราย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และให้เป็น ไปตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน จึงได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นโดยใช้ชื่ อโครงการว่า 
“อนุบาลฟันน้ านม” ประจ าปี 2561 ขึ้น 

โครงการ “ อนุบาลฟันน้ านม ประจ าปี ๒๕๖๑ ” 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง  ๆ  

ของเด็กช่วงปฐมวัย 
   2.2 เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สร้างความมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคี 
ในหมู่คณะ 
   2.3 เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัยให้มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการแข่งขันกีฬา อนุบาลฟันน้ านม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง ท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 104 34.7 
หญิง 196 65.3 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 196 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 65.3 เป็นเพศชาย จ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.7 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
0 - 10 ปี 91 30.3 
11 - 20 ปี 3 1.0 
21 - 30 ปี 27 9.0 
31 - 40 ปี 104 34.7 
41 - 50 ปี 61 20.3 
มากกว่า 50 ปี 14 4.7 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 104 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา  มีอายุ 0 - 10 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และอายุ 41 - 50 ปี 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับอนุบาล 92 30.7 
ระดับประถมศึกษา 10 3.3 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 4.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 35 11.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 28 9.3 
ระดับปริญญาตรี 88 29.3 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 33 11.0 
รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุบาล จ านวน 92 คน    
คิดเป็นร้อยละ 30.7  รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 0.4 
ข้าราชการ 17 5.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 12 4.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 55 18.3 
เกษตรกร 26 8.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 54 18.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 19 6.3 
รับจ้างทั่วไป 16 5.3 
นักเรียน 97 32.3 
อ่ืน ๆ 3 1.0 
รวม 300 100 

  จากตารางท่ี 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.3  รองลงมา  มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  และอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ   
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ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 168 56.0 

อ าเภอแม่จัน 17 5.7 

อ าเภอแม่สาย 5 1.7 

อ าเภอเชียงแสน 3 1.0 

อ าเภอเชียงของ 1 0.3 

อ าเภอเทิง 30 10.0 

อ าเภอพาน 18 6.0 

อ าเภอป่าแดด 6 2.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 3 1.0 

อ าเภอเวียงชัย 13 4.2 

อ าเภอแม่ลาว 2 0.7 

อ าเภอขุนตาล 9 3.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 2 0.7 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 0.7 

อ าเภอดอยหลวง 9 3.0 

อ่ืน ๆ 1 0.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเทิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10   
และภูมิล าเนาอยู่อ าเภอพาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 
ของโครงการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1.จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการ 
เป็นสื่อเ พ่ือส่ง เสริมพัฒนาการด้านต่าง  ๆ  
ของเด็กช่วงปฐมวัย 

298 99.3 1 0.4 1 0.3 
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2.เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สร้างความ 
มีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคี 
ในหมู่คณะ 

296 98.7 3 1.0 1 0.3 

3.เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัย ให้ 
มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต 

295 98.3 3 1.0 2 0.7 

  จากตารางที่  2   ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุ ประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.3 จัดการแข่งขันโดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของเด็กช่วงปฐมวัย รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 98.7 เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สร้างความมีน้ าใจ 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและความสามัคคีในหมู่คณะ และคิดเป็นร้อยละ 98.3 เพ่ือพัฒนาต่อยอดเด็กในช่วงปฐมวัย
ให้มีทักษะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1.กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
การประสานงาน 

4.32 0.77 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

2.ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.37 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.28 0.84 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านกิจกรรม    

4.ขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม 4.18 0.81 มีความพึงพอใจมาก 

5.การแข่งขันฟุตบอล 5 คน 4.27 0.81 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6.การแข่งขันข่ีม้าเด้งดึ๋ง 4.41 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
7.การแข่งขันเดินตัวหนอน 4.39 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
8.การแข่งขันวิ่งเก็บของ 4.41 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
9.การแข่งขันวิ่งระยะสั้น 20 เมตร 4.42 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10.การแข่งขันวิ่งอ้อมหลัก 4.40 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11.ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.71 0.85 มีความพึงพอใจมาก 
12.ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.99 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

13.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.10 0.73 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางท่ี 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การแข่งขัน
วิ่งระยะสั้น 20 เมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา การแข่งขันขี่ม้าเด้งดึ๋ง ,การแข่งขันวิ่งเก็บของ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.41 และการแข่งขันวิ่งอ้อมหลัก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และ
คัดเลือกการออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน 6 โครงการ 
มีดังนี ้

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินโครงการ Green Office ในส านักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ือช่วยกันรักษาความสะอาดและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักการ 3 ข้อคอืคือ (Reduce) การลดการใช้ (Reuse) การใช้ซ้ า (Recycle) 
การน ากลับมาใช้ใหม่และปรับเปลี่ยนให้เกิดพลังงานทดแทน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการ  
ก าจัดขยะ โดยเริ่มจากการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน ด้วยการมีส่วนร่วมของข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคณะครู นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคน  
เพ่ือต้องการให้ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
และให้มีการมีส่วนร่วมเรื่องการบริหารจัดการในองค์กรเพ่ิมขึ้น 

ปีงบประมาณพ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ต่อยอดโครงการ  
Green Office ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จากการมีส่วนร่วมจาก พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกคนมาร่วมกัน  
เพ่ือรักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันสร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น มีความสามัคคี 
มีสุขภาวะที่ดี และมีจิตใจที่เบิกบานและน าพลาสติกไปปลูกผักปลอดสารพิษตามวิถีชีวิตพอเพียงและจัดตั้ง  
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนที่ห่างไกลความเจริญพร้อมทั้งเปิดรับสมัครสมาชิก
ใหม่ที่สนใจร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ต้องอาศัยอ านาจอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542) มาตรา 45 (3) สนับสนุน
สภาต าบลและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 มาตรา17 ภายใต้บังคับมาตรา 16   
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 3.ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ 1 ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด(5)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม  
การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 6.กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตาม

โครงการ “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Green Office” 
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ความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 (4) บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัดเชียงราย ประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (LPA) ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ หมวดย่อยที่ 1
ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 จ านวน กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวทางพระราชด าริมาปรับใช้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
Green Office ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ 
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
292 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 ราย ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้ 
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน  

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 113 38.7 
หญิง 179 61.3 
รวม 292 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 179 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 61.3 เพศชาย 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.7 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 5 1.7 
21 - 3๐ ปี 69 23.6 
31 - 4๐ ปี 128 43.8 
4๑ - 5๐ ปี 61 20.9 
5๑ - 6๐ ปี 25 8.6 
มากกว่า 60 ปี 4 1.4 
รวม 292 ๑๐๐ 
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  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 128 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมา อายุ 21 - 3๐ ปี จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.6 และอายุ 4๑ - 5๐ ปี  
จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.5  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 18 6.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 14 4.8 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 47 16.1 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 56 19.2 
ระดับปริญญาตรี 141 48.2 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 14 4.8 
อ่ืน ๆ 3 0.7 
รวม 292 100 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 141 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2  
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.1  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 65 22.3 
ข้าราชการ 45 15.4 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 26 8.9 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 62 21.2 
เกษตรกร 10 3.4 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 34 11.6 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 16 5.5 
รับจ้างทั่วไป 25 8.6 
นักเรียน 9 3.1 
รวม 292 100 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน   
65 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมา อาชีพลูกจ้าง/พนักงานจ้าง จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2 
และข้าราชการ จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.4  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 165 56.5 

อ าเภอแม่จัน 24 8.2 

อ าเภอแม่สาย 9 3.1 

อ าเภอเชียงแสน 6 2.1 

อ าเภอเชียงของ 6 2.1 

อ าเภอเทิง 3 1.0 

อ าเภอพาน 19 6.5 

อ าเภอป่าแดด 6 2.1 

อ าเภอแม่สรวย 9 3.1 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 5 1.7 

อ าเภอเวียงชัย 11 3.8 

อ าเภอแม่ลาว 5 1.7 

อ าเภอขุนตาล 6 2.1 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 1.0 

อ าเภอเวียงแก่น 5 1.7 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 1.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 1.0 

อ าเภอดอยหลวง 3 1.0 

อ่ืน ๆ 1 0.3 

รวม 292 100 

  จากตารางท่ี ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน  
165 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.5  รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.2 และอ าเภอพาน 
จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5  ตามล าดับ  
ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ตามแนวพระราชด าริ 
 

291 99.7 1 0.3 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.7 เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ  
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ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

     

1 . กระบวนการ ขั้ นตอนการด า เนิ นการ  
การประสานงาน 

213 
(73.0) 

40 
(13.7) 

1 
(0.3) 

16 
(5.5) 

22 
(7.5) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 186 
(63.8) 

67 
(22.9) 

1 
(0.3) 

19 
(6.5) 

19 
(6.5) 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 188 
(64.4) 

65 
(22.3) 

1 
(0.3) 

24 
(8.2) 

14 
(4.8) 

4 .  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งก ารมี ค ว าม พึ ง พอ ใ จ 
ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 

184 
(63.1) 

69 
(23.6) 

1 
(0.3) 

23 
(7.9) 

15 
(5.1) 

ด้านกิจกรรม       
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 154 

(52.8) 
99 
(33.9) 

1 
(0.3) 

20 
(6.8) 

16 
(5.5) 

6 .  รั บ ฟั ง ปั ญ ห า แ ล ะ ต อ บ ข้ อ ส ง สั ย 
ได้อย่างตรงประเด็น 

150 
(51.5) 

102 
(34.9) 

1 
(0.3) 

20 
(6.8) 

17 
(5.8) 

7. การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

170 
(58.2) 

82 
(28.1) 

1 
(0.3) 

19 
(6.5) 

18 
(6.2) 

8. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ 1  
ในวันที่ 23 ก.ค.61 

164 
(56.2) 

88 
(30.1) 

2 
(0.7) 

23 
(7.9) 

15 
(5.1) 

9. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ 2 - 6   
ในวันที่ 24 ก.ค.61 

176 
(60.3) 

75 
(25.7) 

1 
(0.3) 

23 
(7.9) 

15 
(5.1) 

10. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ 7 - 11 
ในวันที่ 25 ก.ค.61 

172 
(59.0) 

81 
(27.7) 

1 
(0.3) 

23 
(7.9) 

15 
(5.1) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการ 

156 
(53.4) 

97 
(33.2) 

2 
(0.7) 

18 
(6.2) 

19 
(6.5) 

12. แจ้งรายละเอียดขั้นตอน ก าหนดการใน
การฝึกอบรม 

172 
(59.0) 

81 
(27.7) 

2 
(0.7) 

17 
(5.8) 

20 
(6.8) 

13. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และ
ไมตรีจิต 

178 
(60.9) 

75 
(25.7) 

2 
(0.7) 

18 
(6.2) 

19 
(6.5) 

   จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กระบวนการ 
ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน  จ านวน 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมา การประชาสัมพันธ์
ของโครงการ จ านวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.4 และระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 
จ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.8  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.39 1.21 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดการโครงมีความเหมาะสม 4.30 1.18 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.33 1.14 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด 
การโครงการในครั้งนี้ 

4.31 1.14 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.21 1.12 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 4.19 1.13 มีความพึงพอใจมาก 
7. การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4.25 1.16 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ 1  
ในวันที่ 23 ก.ค. 61 

4.24 1.13 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ 2 - 6  
ในวันที่ 24 ก.ค. 61 

4.28 1.14 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ที่ 7 - 11  
ในวันที่ 25 ก.ค. 61 

4.27 1.13 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบโครงการ 

4.20 1.15 มีความพึงพอใจมาก 

12 .  แจ้ ง ร ายละ เ อี ยดขั้ น ตอน  ก าหนดกา ร 
ในการฝึกอบรม 

4.26 1.17 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

1 3 .  ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ ว ย ค ว า ม สุ ภ า พ  อ่ อน โ ย น  
และไมตรีจิต 

4.28 1.17 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน รองลงมา การประชาสัมพันธ์ 
ของโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดการโครงการในครั้งนี้  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  ตามล าดับ 

 

 

 

  



 
416 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
    จากสถานการณ์น้ าในรอบ ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ า     
ทั้งภัยแล้ง อุทกภัยและน้ าเสียบ่อยครั้งขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดความเสียหาย  
และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งต้อง
อาศัยผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบ ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ส าคัญในตลาดโลก ภัยแล้งจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิต
ทางด้านการเกษตรของไทย และมีผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ การอพยพทิ้งที่ดินท ากิน ละทิ้งที่อยู่อาศัย 
ไปหางานท าในเมือง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ตามมา ดังนั้น จึงต้องแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า
แบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าน้ าในการผลิต มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวางแผนการ 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ า จากผลกระทบของปัญหา
ภัยแล้งดังกล่าว รัฐบาลได้ออกมาประชาสัมพันธ์ เ พ่ือขอความร่วมมือในการใช้น้ า อุปโภคบริโภค  
และน้ าเพ่ือการเกษตรตามที่หน่วยงานของรัฐได้มีการแจ้งเตือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดท านาปรังในทุกพ้ืนที่ 
รวมทั้งการรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีหน้าที่ด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ตลอดจนด าเนินการ 
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๒ (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้เล็งเห็นความส าคัญ  
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพและคุณภาพของทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน  
จึงได้น้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการแก้ปัญหา อันได้แก่  
การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า การแก้ปัญหาน้ าท่วมและการแก้ปัญหาคุณภาพน้ า โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เรื่อง “น้ า” ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ทรงแนะน าให้ใช้ฝายต้นน้ า 
หรือที่ เรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกขานกันว่า ฝายต้นน้ าล าธาร หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น  
เป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง ซึ่งรูปแบบและลักษณะฝายนั้น ให้พิจารณา
ด าเนินการสร้างฝายราคาประหยัดโดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบฝายไม้ (ฝายไม้แนวเดียว
หรือฝายไม้คอกหมู) แบบหินเรียงฝายดิน (ฝายดินเหนียว ฝายเรียงด้วยกระสอบทราย) แบบหินทิ้งคลุมด้วยตา
ข่ายแบบไม้ไผ่ ปิดกั้นร่องน้ ากับล าธารขนาดเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ เพ่ือใช้เก็บกักน้ าและตะกอนดินไว้บางส่วน  
เป็นต้น โดยน้ าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ท าให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถ  
ปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้น 
เป็นล าดับ ช่วยชะลอการไหลของน้ าไม่ให้ไหลเชี่ยวจนเกินไป ช่วยให้พ้ืนที่การเกษตรมีน้ าใช้ในการเกษตรเพ่ิมขึ้น  

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย     
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จึงได้จัดท า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย” ขึ้น เพ่ือบริหารจัดการน้ าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมและความต้องการเร่งด่วน โดยการบูรณาการร่วมกัน  
กับจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ชุมชน และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือชะลอน้ าและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร
ในระดับหนึ่ง                                                                         

2. วัตถุประสงค์ 
  2.๑  เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
   2.๒ เพ่ือส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ าตาม 
แนวพระราชด าริ ในอันที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.๓  เพ่ือชะลอและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร และเพ่ือฟ้ืนฟูป่าชุมชนให้กลับฟ้ืนคืน 
ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         จ านวนประชาชน เกษตรกร ผู้น าชุมชน เด็ก/เยาวชน กลุ่มผู้ใช้น้ า หน่วยงานราชการ/
เอกชนที่เกี่ยวข้องจ านวน 8 รุ่น ในพ้ืนที่ ๘ อ าเภอน าร่อง ที่ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค   
อ าเภอละ ๓๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ คน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ประชาชน เกษตรกร ผู้น าชุมชน เด็ก/เยาวชน กลุ่มผู้ใช้น้ า หน่วยงานราชการ/เอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่๘ อ าเภอน าร่อง ที่ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ที่เข้าร่วมโครงการ  
มีจิตส านึกตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพ่ิมมากขึ้น 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ ๘ อ าเภอน าร่อง ที่ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคของจังหวัดเชียงราย  

5. ตัวชี้วัดโครงการ 
   จ านวนร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกันด าเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค 

6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1  ขั้นตอนการเตรียมการ 
         - วางแผนจัดท าโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอขออนุมัติโครงการ

ต่อผู้บริหาร 
         - ส ารวจพื้นที่เป้าหมายในการท าฝาย  
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   6.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                    - ประสานผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน 

ตลอดจนประชาชน เกษตรกร ผู้น าชุมชน เด็ก/เยาวชน กลุ่มผู้ใช้น้ า ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวน ผู้ที่มีความสนใจ และแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการฯ 

            - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
                    - วางแผนปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องท า 
                    - จัดกิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
   6.3  ขั้นตอนวิธีการสรุปและประเมินผล 
          - ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการท าแบบประเมินกิจกรรม 
           - สรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม พร้อมรูปภาพการจัดกิจกรรม 
             - ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

   กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 
   - กิจกรรมที่ ๑ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
   - กิจกรรมที่ ๒ การท าฝายเสริมสร้างระบบนิเวศต้นน้ า และฝายแบบประชาอาสา (Check Dam) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

9. งบประมาณด าเนินการ    

งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน ๒,๐๐๐,000  บาท (รายละเอียดแนบท้ายโครงการนี้) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑0.๑ ประชาชน เกษตรกร ผู้น าชุมชน เด็ก/เยาวชน กลุ่มผู้ใช้น้ า หน่วยงานราชการ/เอกชน 
ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ าตามแนวพระราชด าริ ในอันที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
    ๑0.๒ ประชาชนมีความรู้เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่วม  
ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

  ๑0.๓ มีฝายไว้กั้นล าห้วย เพ่ือลดความรุนแรงของกระแสน้ า ลดการพังทลายของดินและ 
กักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยให้กับประชาชน 

  ๑0.๔ ประชาชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถพ่ึงตนเองได้น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

(เฉพาะปี 2561) มีจ านวน จ านวน 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ และคัดเลือก
การออกตรวจติดตามโครงการจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 3 โครงการ มีดังนี้ 

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ ข้อ๑๐ (1) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ  
กลุ่มจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้กับสภาท้องถิ่นและจากแผนพัฒนาชุมชน (๒) วรรคสอง โครงการที่เกินศักยภาพ
ของชุมชนและท้องถิ่น ให้เสนอปัญหาและความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นรากฐาน
และแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการ
การท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการท างานที่ต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการท างาน
ร่วมกัน ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ผู้น าหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาคประชาชนอ่ืน  
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล ให้สามารถเป็นแกนน าการพัฒนาที่เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือภาคประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  
ลว. 12 มีนาคม 2553) ประกอบกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ เป็นเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้  ผู้น าหมู่บ้านและผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาค
ประชาชนอ่ืนในระดับหมู่ บ้ าน/ชุมชน และต าบลให้สามารถ เป็นแกนน าการ พัฒนาที่ เ ข้ มแข็ ง  
และการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัด 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนชุมขนในอันที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นรากฐาน  
ของการพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดยรวม จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน โดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน และองค์กรภาคประชาชน  
ในระดับหมู่บ้าน ต าบล ให้มีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนชุมชน 
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เกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน เป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่นอย่างบูรณาการและประการส าคัญ
โครงการ/กิจกรรมยังสามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.๑ เพ่ืออบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน /ชุมชน ประชาคม กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผน  
พัฒนาชุมชนมีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาชุมชน สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและท างานเป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 
   2.2 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายภาคีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.3 เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ รวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนโดย 
ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดท าแผนชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ 
ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 ราย 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ 
ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 109 72.7 
หญิง 41 27.3 
รวม 150 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 109 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 72.7  เพศหญิง 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 
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ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 1 0.7 
๒๑ - ๓๐ ปี 4 2.7 
๓๑ - ๔๐ ปี 17 11.3 
๔๑ - ๕๐ ปี 47 31.3 
๕๑ - ๖๐ ปี 72 48.0 
มากกว่า 60 ปี 9 6.0 
รวม 150 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน 72 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 48 รองลงมา อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.3 และอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน 
17 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 36 24.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 46 30.6 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 40 26.7 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 7 4.7 
ระดับปริญญาตรี 17 11.3 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 4 2.7 
รวม 150 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมต้น/หรือ
เทียบเท่า จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมา ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 40 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 และระดับประถมศึกษา จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 24  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 25 16.7 
ข้าราชการ 5 3.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 1.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 3 2.0 
เกษตรกร 73 48.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 24 16.0 
พ่อบ้าน/แมบ่้าน 3 2.0 
รับจ้างทั่วไป 12 8.0 
อ่ืน ๆ 3 2.0 
รวม 150 100 
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  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 73 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 48.7 รองลงมา อาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่น จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7  และอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามต าแหน่ง 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 58 38.7 

สมาชิกสภา อบต./เทศบาล 10 6.7 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผู้ใหญ่บ้าน 62 41.3 

เจ้าหน้าที่ของ อบต./เทศบาล 14 9.3 

องค์กรภาคประชาชน 2 1.3 

อ่ืน ๆ 4 2.7 

รวม 150 100 

  จากตารางที่  ๑.๕  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นก านัน/ผู้ ใหญ่บ้าน/ 
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน  
58 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.7 และเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต./เทศบาล จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3  
ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่ออบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประชาคม กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพและ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนมีศักยภาพ 
ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ชุ ม ช น 
มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เ กี่ ยวกับแผนพัฒนาชุมชน สนับสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและท างาน 
เป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 

148 98.7 2 1.3 0 0 

2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคีในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

149 99.3 1 0.7 0 0 

3. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ รวมถึง
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนโดย
ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นและท างาน
เป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 

146 97.3 4 2.7 0 0 
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   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.3 เพ่ือเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายภาคีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา 
คิดเป็นร้อยละ 98.7 เพ่ืออบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาคม กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพและอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  
มีศักยภาพในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน 
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและท างานเป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ และคิดเป็นร้อยละ 97.3  
เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการรวมถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนโดยศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นและท างานเป็นเครือข่ายภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         3.85 0.75 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.92 0.70 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของการจัดฝึกอบรม 3.81 0.86 มีความพึงพอใจมาก 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ 3.95 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.02 0.83 มีความพึงพอใจมาก 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 3.91 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
7. การบรรยายหัวข้อ “การจัดท าแผนชุมชนหมู่บ้าน/ 
    ชุมชนให้เชื่อมโยงและบูรณาการกันในระดับพ้ืนที่” 

4.05 0.83 มีความพึงพอใจมาก 

8. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดท ากิจกรรมโครงการ 
    เพ่ือเสนอบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

4.00 0.89 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
9. ความเหมาะสมของห้องประชุม 4.23 0.72 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.02 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
11. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.92 0.79 มีความพึงพอใจมาก 

12. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.24 0.75 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต รองลงมา ความเหมาะสมของห้องประชุม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และการบรรยายหัวข้อ “การจัดท าแผนชุมชนหมู่บ้าน/ชุมชนให้เชื่อมโยงและบูรณาการ
กันในระดับพื้นท่ี” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  ตามล าดับ 
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แบง่กลุ่มฝึกปฏบิตักิารจดัท ากจิกรรม/โครงการ เพือ่เสนอบรรจุ
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1. หลักการและเหตุผล 
  ตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการ
เสริมสร้างการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ระเบียบ
พัสดุฯ ที่เก่ียวข้องการเปิดเผยข้อมูลและขอดูข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและขอดูข้อมูลตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 การปฏิบัติหน้าที่ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวั ด    
พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ ที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและ  
ขอดูข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที่ 2 
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 77 ราย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 100 ราย ด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้ 
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 59 76.6 
หญิง 18 23.4 
รวม 77 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 59 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 76.6  เพศหญิง 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.4 

โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตด้านพัสดุ 
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ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
21 - 3๐ ปี 3 3.9 
31 - 4๐ ปี 17 22.1 
4๑ - 5๐ ปี 26 33.7 
5๑ - 6๐ ปี 21 27.3 
มากกว่า 60 ปี 10 13.0 
รวม 77 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 4๑ - 5๐ ปี จ านวน 26 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 33.7 รองลงมา อายุ 5๑ - 6๐ ปี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.3 และอายุ 31 - 4๐ ปี จ านวน 
17 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.1  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 24 31.1 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 22 28.6 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 17 22.1 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 5 6.5 
ระดับปริญญาตรี 9 11.7 
รวม 77 100 

  จากตารางท่ี ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 24 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.6   
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.1  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 9 11.7 
ข้าราชการ 9 11.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 2 2.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 16.9 
รับจ้างทั่วไป 15 19.5 
เกษตรกร 26 33.7 
นักเรียน 1 1.3 
อ่ืน ๆ 2 2.6 

รวม 77 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 26 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.7 รองลงมา รับจ้างทั่วไป จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5 และประกอบธุ รกิจส่วนตัว 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.9  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 52 67.5 

อ าเภอแม่จัน 10 13.0 

อ าเภอแม่สาย 1 1.3 

อ าเภอพาน 2 2.6 

อ าเภอเวียงชัย 3 3.9 

อ าเภอแม่ลาว 7 9.1 

อ าเภอดอยหลวง 1 1.3 

อ่ืน ๆ 1 1.3 

รวม 77 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย  
จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมา อ าเภอแม่จัน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 13   
และอ าเภอแม่ลาว จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามความรู้และเข้าใจในเรื่อง พ.ร.บ. 

ความรู้และเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
มีความรู้และเข้าใจ 67 87.0 
ไม่มีความรู้เลย 10 13.0 
รวม 100 100 

 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจ จ านวน 67 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 87 ไม่มีความรู้เลย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 13   
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ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
แ ล ะที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  ( ฉ บั บ ที่  4 )  
พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ ที่เกี่ยวข้อง  
การเปิด เผยข้อมูลและขอดูข้อมูลตาม 
พ . ร . บ . ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท า ง ร า ช ก า ร   
พ.ศ. 2540 การปฏิบัติหน้าที่ประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

65 84.4 10 13.0 2 2.6 

2. เ พ่ือให้ผู้ เข้ าร่วมโครงการมีความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ระเบียบ
พัสดุฯ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและ
ขอดูข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

65 84.4 8 10.4 4 5.2 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  
ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

68 88.3 9 11.7 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล รองลงมา เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ ที่เกี่ยวข้องการเปิดเผยข้อมูลและขอดูข้อมูลตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 การปฏิบัติหน้าที่ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ,เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ ที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูลและขอดูข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 คิดเป็นร้อยละ 84.4 
 
  



 
432 

ตอนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้ านกระบวนการ ขั้ นตอนการด า เนิน
โครงการ 
 

     

1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ  
การประสานงาน 

23 
(29.9) 

37 
(48.0) 

14 
(18.2) 

3 
(3.9) 

0 
(0) 

2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 28 
(36.4) 

29 
(37.6) 

1.7 
(22.1) 

3 
(3.9) 

0 
(0) 

3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 24 
(31.2) 

30 
(38.9) 

18 
(23.4) 

5 
(6.5) 

0 
(0) 

4.  ผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการในครั้งนี้ 

33 
(42.8) 

30 
(39.0) 

12 
(15.6) 

2 
(2.6) 

0 
(0) 

ด้านกิจกรรม       
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 29 

(37.7) 
37 
(48.0) 

6 
(7.8) 

5 
(6.5) 

0 
(0) 

6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่าง 
ตรงประเด็น 

25 
(32.5) 

36 
(46.7) 

15 
(19.5) 

1 
(1.3) 

0 
(0) 

7. การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ประชาคม
ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และการมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

31 
(40.3) 

34 
(44.1) 

10 
(13.0) 

1 
(1.3) 

1 
(1.3) 

8. การบรรยาย เรื่ อง  การป้องกันและ
ปร าบปร ามทุ จ ริ ต ใ น อ งค์ ก รป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น 

30 
(39.0) 

35 
(45.4) 

10 
(13.0) 

2 
(2.6) 

0 
(0) 

9. การบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

31 
(40.3) 

37 
(48.0) 

9 
(11.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

10. การบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวง 
กา รคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง แล ะ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

35 
(45.4) 

32 
(41.6) 

8 
(10.4) 

1 
(1.3) 

1 
(1.3) 
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ประเด็น/หัวข้อ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
  (ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
11. ความพร้อมของวัสดุ / อุปกรณ์ที่ ใช้ 
ในการฝึกอบรม 

46 
(59.7) 

21 
(27.3) 

7 
(9.1) 

2 
(2.6) 

1 
(1.3) 

12. ความพร้อมของสถานที่ที่ ใช้ ในการ 
จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ 

54 
(70.1) 

18 
(23.4) 

4 
(5.2) 

1 
(1.3) 

0 
(0) 

13. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 51 
(66.2) 

20 
(26.0) 

5 
(6.5) 

1 
(1.3) 

0 
(0) 

14. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน  
และไมตรีจิต 

54 
(70.1) 

18 
(23.4) 

3 
(3.9) 

2 
(2.6) 

0 
(0) 

   จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ให้บริการ 
ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต, ความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จ านวน 54 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมา การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.2  
และความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.7  ตามล าดับ  
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ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 

   
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน 4.03 0.80 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.06 0.86 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.94 0.90 มีความพึงพอใจมาก 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด 
    โครงการในครั้งนี้ 

4.22 0.80 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม     
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.16 0.83 มีความพึงพอใจมาก 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 4.10 0.75 มีความพึงพอใจมาก 
7. การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ประชาคมในการ 
    เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การมีส่วนร่วมในภารกิจขององค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดเชียงราย 

4.20 0.81 มีความพึงพอใจมาก 

8. การบรรยาย เรื่อง การป้องกันและปราบปราม 
    ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.20 0.76 มีความพึงพอใจมาก 

9. การบรรยาย เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4.28 0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. การบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
      ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
      ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4.28 0.80 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.41 0.86 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
12. ความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม 
      ในครั้งนี ้

4.62 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

13. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.57 0.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
14. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.61 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

   จากตารางที่ ๓.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ รองลงมา ให้บริการด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน และไมตรีจิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  
ตามล าดับ 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 เล่ม, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 จ านวน 1 เล่ม, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 จ านวน 1 เล่ม, และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.  2561 จ านวน 1 เล่ม 
รวมทั้งสิ้น 4 เล่ม ได้ก าหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 747 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 598 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.05  

สรุปผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดีมาก 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



 
436 

1.1 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕61  
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

โครงการ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

น าไปสู่ 
การปฏิบัติ 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
    คมนาคมขนส่ง 

200 102 74 55 13.65 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 75 64 50 50 8.57 

3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 70 60 51 51 8.03 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน 
    บรรเทาสาธารณภัย 

104 97 90 74 12.99 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

118 111 103 83 14.86 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
    และการบริหาร 

43 34 29 28 4.55 

ครุภัณฑ์ (ผ.08) 137 130 130 130 17.40 
รวม 747 598 527 471 80.05 

1.2  แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
ในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ครุภณัฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของโครงการทัง้หมด โครงการในแผนที่น าไปสูก่ารปฏิบตัิ โครงการในแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี(เฉพาะปี ๖๑)
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๑.3 ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕61  

ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

น าไป
ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ
แยกตามราย
ยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 200 102 51.00 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 75 64 85.33 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 70 60 85.71 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 104 97 93.27 
5. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

118 111 94.07 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 43 34 79.07 
ครุภัณฑ์ (ผ.08) 137 130 94.89 

รวม 747 598  

1.4  แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

200

75

70

104

118

43

137

102

64

60

97

111

34

130

51%

85.33%

85.71%

93.27%

94.07%

79.07%

94.89%

0 50 100 150 200 250

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
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ครุภัณฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของโครงการแยกตามรายยุทธศาสตร์ โครงการในแผนท่ีน าไปสู่การปฏบิัติ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เฉพาะปี 61)
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1.5 ตารางเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕61 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

น าไปสู่ 
การปฏิบัติ 

ลงนาม 
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคมขนส่ง 

487,608,370 
 

134,139,13
0 

101,190,789 71,959,210 15.60 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

89,975,000 25,662,705 16,235,355 16,235,355 2.98 

3. การพัฒนาการศึกษาและ 
การสาธารณสุข 

86,611,940 52,498,340 41,463,257 41,463,257 6.10 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

53,095,000 48,719,700 40,897,673 13,980,111 5.66 

5. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

64,680,000 55,577,900 50,662,590 40,720,057 6.46 

6. การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครองและการบริหาร 

23,776,000 16,724,390 12,017,375 9,692,375 1.94 

ครุภัณฑ์ (ผ.08) 54,485,528 54,485,528 54,485,528 54,485,528 6.34 
รวม 860,231,838 387,807,693 316,952,567 248,535,893 45.08 

1.6 แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ  
ในภาพรวม 
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ครุภณัฑ์(ผ.๐๘)

คดิเป็นร้อยละของงบประมาณทัง้หมด งบประมาณท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(เฉพาะปี ๖๑)
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๑.7 ตารางการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ  
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕61 คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

แยกตาม 
รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

น าไปปฏิบัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
    ขนส่ง 

487,608,370 134,139,130 27.51 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 89,975,000 25,662,705 28.52 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 86,611,940 52,498,340 60.61 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา- 
    สาธารณภัย 

53,095,000 48,719,700 91.76 

5. การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

64,680,000 55,577,900 85.93 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหาร 

23,776,000 16,724,390 70.34 

ครุภัณฑ์ (ผ.08) 54,485,528 54,485,528    100.00 
รวม 860,231,838 387,807,693  

1.8  แผนภูมิการติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ
แยกตามรายยุทธศาสตร์ 
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ครุภณัฑ์(ผ.๐๘)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณแยกตามรายยุทธศาสตร์ งบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ งบประมาณในแผนพฒันาท่องถิ่นส่ีปี(เฉพาะปี ๖๑)
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จากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ได้มีการประชุมและก าหนดกรอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไว้ คือ 
  1. การติดตามประเมินผลจะด าเนินการติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการ  
ตามโครงการและหลังด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาฯ โดยคัดเลือกโครงการและงบประมาณออกติดตาม
ประเมินผล 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลในระบบ e-plan 
  ซึ่งการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ทั้ง 18 อ าเภอ โดยการคัดเลือกโครงการและจ านวนงบประมาณในการออกตรวจติดตามฯ เพ่ือดูการสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการรวมทั้งรับทราบปัญหา และอุปสรรคของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 
40 โครงการ ปรากฏใน ข้อ 2 การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 4
4

1 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 รอบเดือนตลุาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561) อนุมัติงบประมาณ 

จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
ยุทธศาสตร์ 1 200 32.79 487,608,370 60.52 102 21.79 134,139,130 40.24 
ยุทธศาสตร์ 2 75 12.30 89,975,000 11.17 64 13.68 25,662,705 7.70 
ยุทธศาสตร์ 3 70 11.48 86,611,940 10.75 60 12.82 52,498,340 15.75 
ยุทธศาสตร์ 4 104 17.05 53,095,000 6.59 97 20.73 48,719,700 14.62 
ยุทธศาสตร์ 5 118 19.34 64,680,000 8.02 111 23.72 55,577,900 16.67 
ยุทธศาสตร์ 6 43 7.04 23,776,000 2.95 34 7.26 16,724,390 5.02 

รวม 610 100.00 805,746,310 100.00 468 100.00 333,322,165 100.00 
 

ยุทธศาสตร์ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น จ านวนโครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
ยุทธศาสตร์ 1 74 18.64 101,190,789 38.55 55 55.00 71,959,210 37.08 
ยุทธศาสตร์ 2 50 12.59 16,235,355 6.19 50 50.00 16,235,355 8.37 
ยุทธศาสตร์ 3 51 12.85 41,463,257 15.80 51 51.00 41,463,257 21.37 
ยุทธศาสตร์ 4 90 22.67 40,897,673 15.58 74 74.00 13,980,111 7.21 
ยุทธศาสตร์ 5 103 25.94 50,662,590 19.30 83 83.00 40,720,057 20.98 
ยุทธศาสตร์ 6 29 7.31 12,017,375 4.58 28 28.00 9,692,375 4.99 

รวม 397 100.00 262,467,039 100.00 341 100.00 194,050,365 100.00 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561  ไม่รวมครุภัณฑ์ (ผ.08)   
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้
ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ    

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
พ.ศ. 2561 
  2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  
พ.ศ.2561 
  3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2560 ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 40 โครงการ  
  โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

   4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1) โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพ่ือสร้าง
จิตส านึก สร้างวินัยให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งทางวิทยากรน าเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ท าให้เด็กนักเรียน
สนใจและตระหนักถึงผลที่จะตามมา โครงการนี้ดีควรมีในปีต่อ ๆ ไป 
  2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตระหนักถึงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงกลไกและองค์ประกอบให้สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพ่ือเป็นการสร้างการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ เมื่อ เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นจริง แต่โครงการนี้ 
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ดังนั้นควรมีการส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้แก่บุคลากร  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ในการให้ความรู้แก่หน่วยงาน องค์กร เยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
  3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีโครงการที่ด าเนินการเองและสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานอ่ืน ควรค านึงถึงการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม 
เป็นหลัก และเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณให้มากที่สุด 
  4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายควรมีการจัดท าโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ เพ่ือรับทราบ
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงราย 
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5) กรณีเงินอุดหนุนที่คณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ออกตรวจ
ติดตามฯ ประเมินในภาพรวมให้เจ้าของหน่วยงานทราบว่า งบประมาณที่ให้การสนับสนุนนั้นจะต้องมี  
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม งบประมาณที่ได้รับควรไปใช้จ่ายให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6) ตรวจสอบจากระบบ e-plan และจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่ามีโครงการจ านวนมากที่มิ ได้ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ  
สาเหตุเนื่องมาจากรายได้เข้าช้า ท าให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตามห้วงระยะเวลาใน 6 เดือนแรก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควรเร่งรัด 
การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่วางไว้ เพ่ือให้การปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ดังนั้นในห้วง 6 เดือนหลัง จึงท าให้โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไปกระจุกตัวและท าให้เกิดการใช้จ่าย
งบประมาณไม่คล่องตัว เบิกจ่ายไม่เต็ม 100% 

  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหา และความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการที่แท้จริง 

ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน ากิจกรรมและโครงการนั้น ๆ มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายและให้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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5. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
รวมคะแนน 
การประเมิน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ 20 18.35 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.79 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย     
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8.91 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 8.91 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.77 
  3.4 วิสัยทัศน ์ 5 4.57 
  3.5 กลยุทธ ์ 5 4.59 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.36 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.41 
  3.8 แผนงาน 5 4.38 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.38 
  รวมคะแนน 100 89.42 
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สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมคะแนน 

การประเมิน 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 20 19 18 19 18 16 19 19 20 18 17 19 201.8 18.35 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 14 16 19 18 16 19 20 20 18 18 18 195.7 17.79 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                             
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8 8 9 10 8 9 10 10 9 8 9 98 8.91 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 8 9 10 8 8 10 10 9 8 9 98 8.91 
  ในเขตจังหวัด                             
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8 7.5 9 10 8 8 10 10 9 8 9 96.5 8.77 
  3.4 วิสัยทัศน ์ 5 3.8 4.5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 50.3 4.57 
  3.5 กลยุทธ ์ 5 4 4.5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 50.5 4.59 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 48 4.36 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4 4.5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 48.5 4.41 
  3.8 แผนงาน 5 4 4.2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 48.2 4.38 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4 4.2 5 4 5 5 5 5 3 4 4 48.2 4.38 
  รวมคะแนน 100 82 83 94 94 80 93 99 100 86 83 90 983.7 89.42 
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6. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
รวมคะแนน 
การประเมิน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.09 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.64 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.55 

5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 
  

  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.36 

  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.45 

  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่ 
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 4.27 

  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4.32 

  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 4.39 

  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.36 

  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.45 

  
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง  
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.29 

  
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

5 4.57 

  5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 4.59 

  
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4.18 

  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4.55 

  รวมคะแนน 100 88.07 
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมคะแนน 
การประเมิน 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 8 10 10 8 8 10 10 10 8 9 100 9.09 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ 10 8 8 10 8 9 7 10 9 10 10 10 99 9.00 
  ในเชิงปริมาณ                             
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ 10 7 7 10 8 7 8 10 9 10 10 9 95 8.64 

  ในเชิงคุณภาพ                             
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 7 7 10 8 9 7 9 9 9 10 9 94 8.55 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย                             
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 48 4.36 
  5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 49 4.45 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 47 4.27 
  น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                             
  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 4.5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 47.5 4.32 
  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้อง 5 4 4.3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 48.3 4.39 
  กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                             
  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 48 4.36 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 49 4.45 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 5 4 4.2 5 5 4 4 5 4 4 4 4 47.2 4.29 
  ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ                             
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  5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 4 4.3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 50.3 4.57 
  (ผลผลิตของโครงการ)                             
  5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ 5 4 4.5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 50.5 4.59 
  งบประมาณ                             
  5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 46 4.18 
  วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                             
  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 50 4.55 
  รวมคะแนน 100 16 17 18 20 15 20 18 19 16 19 19 196.8 88.07 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 




















