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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 บทนำ 
ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น จุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น 
ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ / ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซ่ึงได้ประกาศใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและการจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนการดำเนินงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

แผนการดำเนินงาน 
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ประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน 

 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดทำ 
ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 
 

   

 

   

 

   

 

  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยงานอื่น 

 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

 

http://chiangraipao.go.th/
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1.4 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

 

 

 

 

บัญชีสรปุข้อมูล  
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 60 25.21 85,800,000                34.22 สนช.

 

รวม 60 25.21 85,800,000               34.22

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 0.42 29,000,000                11.56 สป.อบจ.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.42 1,000,000                  0.40 สนช.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 0.84 3,500,000                  1.40 สนช.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 9 3.78 5,350,000                  2.13 สศว.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 2.94 1,275,000                  0.51 กองแผนฯ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 21 8.82 3,700,000                  1.48 กองแผนฯ

แผนงาน 2.5 ความเข้มแข็งของชุมชน 5 2.10 1,660,000                  0.66 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 0.84 1,295,500                  0.52 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 0.84 2,500,000                  1.00 สนช.

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 0.42 500,000                     0.20 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 3 1.26 400,000                     0.16 กองแผนฯ

รวม 54 22.69 50,180,500               20.01

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 21 8.82 55,923,258                22.30 สศว.

แผนงาน 2.1 การศึกษา 5 2.10 2,044,600                  0.82 กองแผนฯ

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 0.42 100,000                     0.04 กองแผนฯ

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 9 3.78 8,655,000                  3.45 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 5 2.10 1,112,000                  0.44 สศว.

รวม 41 17.23 67,834,858               27.05

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทา

สาธารณภยั

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.26 640,000                     0.26 สป.อบจ.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 2 0.84 1,500,000                  0.60 สนช.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 8 3.36 2,200,000                  0.88 สศว.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.42 450,000                     0.18 กองแผนฯ

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 1 0.42 500,000                     0.20 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1.68 8,600,000                  3.43 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 8 3.36 2,615,500                  1.04 กองปอ้งกันฯ

รวม 27 11.34 16,505,500               6.58



หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 การเกษตร 24 10.08 13,500,000                5.38 สนช.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 2 0.84 1,000,000                  0.40 สนช.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 3 1.26 2,750,000                  1.10 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 2 0.84 350,000                     0.14 กองส่งเสริมฯ

รวม 31 13.03 17,600,000 7.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 1 0.42 20,000                       0.01 ส านักปลัดฯ

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมการโยธา 10 4.20 8,509,000                  3.39 สนช.

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 2 0.84 600,000                     0.24 กองกิจการสภา อบจ.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.26 1,400,000                  0.56 กองกิจการสภา อบจ.

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 3 1.26 759,000                     0.30 กองแผนฯ

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 1 0.42 200,000                     0.08 กองคลัง

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 1 0.42 100,000                     0.04 กองพัสดุฯ

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 4 1.68 1,250,000                  0.50 กองการเจ้าหน้าที่

รวม 25 10.50 12,838,000               5.12

รวมทั้งสิ้น 238 100 250,758,858             100                           

6



ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนทัว่ไป 3 190,700                    สป.อบจ.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ บริหำรงำนทัว่ไป 1 80,000                      สป.อบจ.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 2 116,000                    สป.อบจ.
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง บริหำรงำนทัว่ไป 3 4,167,000                 สป.อบจ.
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 135,000                    สนช.
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 6 23,217,000               สนช.
ครุภัณฑ์กำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2 1,136,400                 สนช.
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5 15,970,000               สนช.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เคหะชุมชน 1 7,000,000                 สนช.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 186,800                    สนช.
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2 117,090                    สนช.
ครุภัณฑ์โรงงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 2 32,000                      สนช.
ครุภัณฑ์กีฬำ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 500,000                    สนช.
ครุภัณฑ์ส ำรวจ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 49,000                      สนช.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5 387,280                    สนช.
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน กำรศึกษำ 3 747,640                    สศว.
ครุภัณฑ์กำรเกษตร กำรศึกษำ 1 85,000                      สศว.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ กำรศึกษำ 4 26,470                      สศว.
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ กำรศึกษำ 2 75,200                      สศว.
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว กำรศึกษำ 2 31,200                      สศว.

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์ทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 
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8

ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ครุภัณฑ์โรงงำน กำรศึกษำ 3 40,350                      สศว.
ครุภัณฑ์ส ำรวจ กำรศึกษำ 1 12,800                      สศว.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำรศึกษำ 8 734,600                    สศว.
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง กำรศึกษำ 1 1,670,000                 สศว.
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนทัว่ไป 2 122,000                    กิจกำรสภำ อบจ.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 4 104,200                    กองแผนและงบประมำณ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนทัว่ไป 2 25,300                      กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 3 525,500                    กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 2 106,000                    กองส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ กำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 36,200                      กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ กำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 500,000                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง กำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 500,000                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ส ำรวจ กำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 24,500                      กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำรรักษำควำมสงบภำยใน 3 228,000                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง กำรรักษำควำมสงบภำยใน 1 1,500,000                 กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนทัว่ไป 2 85,200                      กองพัสดุฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 1 36,000                      กองพัสดุฯ
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำนทัว่ไป 2 66,850                      กองกำรเจ้ำหน้ำที่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหำรงำนทัว่ไป 1 32,000                      กองกำรเจ้ำหน้ำที่

รวมทัง้สิ้น 91 60,599,280               



 
 
 
 
 

บัญชีข้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน

เชียงราย
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

29,000,000  จังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 29,000,000 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สร้างเครือขา่ยองค์การ

บริหารส่วนจงัหวัด
เชียงรายและสถานพนิิจ
สานใจ ห่วงใยเด็กและ
เยาวชน "ต้านภัยยาเสพ
ติด"

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000       จังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขบัเคล่ือนเครือขา่ย
ยติุธรรมชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยติุธรรมเพือ่
รณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

240,000       จังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ฟืน้ฟแูละพฒันา

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหลักสูตรการพฒันา
ชีวิตผู้ต้องขงัด้วยวิธี
ชุมชนบ าบัด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000       จังหวัด
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 640,000      

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วันท้องถิ่นไทย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานตามโครงการฯ
20,000         จังหวัด

เชียงราย
ส านักปลัดฯ

รวม 20,000        

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02
แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ติดผนัง 
(ระบบ Inverter)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบติดผนัง(ระบบ Inverter)
 จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาดไม่ต่ า
กว่า 12,000 บีทียู

24,200 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก จ านวน 3 
ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ีแบบ 2 บาน
 มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น

16,500 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

3 ม่านกันแสงยูวี เพือ่จัดซ้ือม่านกันแสงยูวี 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
รายการ โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ติดต้ังม่าน จ านวน 
5 จุด ขนาดไม่น้อยกว่า 
385.2 ตารางเมตร

150,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 190,700

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13



14

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ล าโพง เพือ่จัดซ้ือล าโพง จ านวน 2 

ชุด ๆ ละ 40,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังน้ี ตู้ล าโพง 
ประกอบด้วยดอกล าโพงขนาด
 4.5 น้ิว จ านวน 8 ตัว 
รองรับก าลังต่อเน่ือง : 240 
วัตต์ (960 W peak) 
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการที ่อบจ.ชร. ก าหนด

80,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 80,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สแกนเนอร์ ส าหรับ

งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ 3

เพือ่จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบ 3 จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี เป็นสแกนเนอร์ชนิด
ป้อนกระดาษขนาด A4 
อัตโนมัติ (Auto Document
 Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 
แผ่น สมารถสแกนเอกสารได้
 2 หน้าแบบอัตโนมัติฯ

36,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15



16

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ทีม่ี
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า 9th 
eneration โดยมีหน่วย
ประมวลผลแบบ ไม่ต่ ากว่า 
Octa - core (8 คอร์) มี
ความเร็วไม่ต่ ากว่า 3.6 GHz
 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)
 แบบ DDR 4 หรือดีกว่า
ความเร็วไม่น้อยกว่า 2666 
MHz ความจุสูงสุด 128 GB 
จ านวน 1 หน่วย รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการที ่
อบจ.ชร. ก าหนด

80,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ  

รวม 116,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถโดยสาร ขนาด 12 

ทีน่ั่ง (ดีเซล)
เพือ่จัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 
12 ทีน่ั่ง (ดีเซล) จ านวน 1 
คัน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90
 กิโลวัตต์

1,288,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

2 รถบรรทุก (ดีเซล) เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 
ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (Cab)

829,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17



18

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 รถบรรทุก (ดีเซล) เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 

จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
1,025,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 
ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

2,050,000 อบจ.
เชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 4,167,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 
 
 
 

สำนักการช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.10 
ต.แม่กรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 840.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,040.00
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร

3,000,000    ต.แม่กรณ์ - 
ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างถนนลาดยางพารา
เคพซีล (Para Cape Seal) 
เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ดอยฮาง
 - ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 380.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 2,280.00 ตาราง
เมตร

1,000,000    ต.ดอยฮาง - 
ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

19



20

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.4
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
- ม.20 ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 130.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 780.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

500,000       ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - 
ต.วาวี อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.12 
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย - 
ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 140.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 840.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

500,000       ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหว่าง
ม.14 ต.ม่วงค า - ม.4
 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 900.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,400.00 ตาราง
เมตร

3,000,000    ต.ม่วงค า - 
ต.หัวง้ม 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

สถานทีด่ าเนินการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางเชื่อม
ระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง
 - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.
เชียงราย

ท่องระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 
135 เมตร พร้อมบ่อพัก
 คสล. 11 บ่อ 

500,000       ต.เจริญเมือง -
ต.สันกลาง 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5
ต.สันกลาง - ม.14
ต.เจริญเมือง อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 900.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

500,000       ต.สันกลาง  -
ต.เจริญเมือง
อ.พาน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริเหล็ก เชื่อมระหว่าง  ม.7 
ต.แม่ค าอ.แม่จัน - ม.15  
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 290.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,740.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

1,000,000    ต.แม่ค า 
อ.แม่จัน - 
ต.แม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

21



22

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.6
ต.แม่ไร่ - ม.5 ต.แม่ค า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 300.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

1,000,000    ต.แม่ไร่ - 
ต.แม่ค า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.12 
ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.13 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 280.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,680.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
เมตร

1,000,000     ต.ท่าข้าวเปลือก
- ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.13 ต.ป่าซาง - ม.10 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 900.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.ป่าซาง -
ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.14 
เขต ทต.แม่ค า ม.7
เขต ทต.สายน้ าค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 900.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร 

500,000       ทต.แม่ค า - 
ทต.สายน้ าค า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

13 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.7
ต.ป่าซาง - ม.8 ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 24.00 
เมตร เป็น กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 24.00 เมตร

1,500,000    ต.ป่าซาง - 
ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

14 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Concrete) เลียบคลอง
ชลประทาน เชื่อมระหว่าง 
ม.2 ต.โป่งผา - ม.9 ต.เวียง
พางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ความยาวรวม 
950.00 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,700.00 ตารางเมตร

3,000,000    ต.โป่งผา - 
ต.เวียงพางค า 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23



24

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.4 ต.เวียงพางค า - ม.5 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 165.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 990.00 ตาราง
เมตร 

500,000       ต.เวียงพางค า - 
ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สะพาน อบจ.ชร.) 
เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.โป่งผา
- ม.6 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. จาก
เดิมกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร เป็น 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร 

500,000       ต.โป่งผา -
ต.เวียงพางค า 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

17 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขนาดช่องจราจรทางรถ
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร (ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า) 

3,000,000    ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหว่าง 
ม.11,18 ต.วาวี อ.แม่สรวย -
ม.7 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ความยาวรวม 
540.00 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
3,240.00 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

2,000,000    ต.วาวี 
อ.แม่สรวย - 
ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.17 ต.วาวี อ.แม่สรวย - 
ม.2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ความยาวรวม 
260.00 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
1,560.00 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000    ต.วาวี 
อ.แม่สรวย - 
ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง 
ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย - เขตติดต่อ 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ความยาวรวม 
850.00 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

3,000,000    ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย - เขต
ติดต่อ 
อ.ไชยปราการ 
จ.เชียงใหม่

ส านักการช่าง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

25



26

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4
ต.สันสลี - ม.3 ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 600.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 3,600.00 ตาราง
เมตร

2,000,000    ต.สันสลี - ต.เวียง
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 
ต.ป่าง้ิว - ม.7 ต.เวียงกาหลง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 280.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,680.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร 

1,000,000    ต.ป่าง้ิว -  
ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.2 
ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.14 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 800.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 4,800.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร 

3,000,000    ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
- ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

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

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

900,000       ต.แม่สลองใน 
- ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.5 
ต.บุญเรือง อ.เชียงของ - 
ม.11 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 890.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,340.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร 

3,000,000    ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ - 
ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว 
- ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 620.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 3,720.00 ตาราง
เมตร 
 

2,000,000    ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - 
ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

27



28

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว-ม.2ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 300.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร 
 

1,000,000    ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว
 -  ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาวเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.12
ต.ป่าก่อด า - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 900.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร 

500,000       ต.ป่าก่อด า -
ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.2,9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว 
- ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 150.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 900.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร 

500,000        ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว - 
ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร เป็นกว้าง
 6.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร (ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า)

1,000,000    ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.1
ต.เวียง - ม.9 ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 870.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,220.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

3,000,000    ต.เวียง - 
ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติดกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหว่าง ม.7
ต.ศรีดอนไชย - ม.9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 900.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,400.00 ตาราง
เมตร

3,000,000    ต.ศรีดอนไชย - ต.
แม่ลอย 
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

29



30

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33 ก่อสร้างสะพาน คสล. 

สายทาง ชร.ถ 1-0014 
เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เวียง - 
ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง 
จ.เชียงราย

แห่งที ่1
สภาพเดิม ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 7.00 เมตร กอ่สร้าง
ใหม่ ขนาดช่องจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร (ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า)
แห่งที ่2
สภาพเดิม ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร กอ่สร้าง
ใหม่ ขนาดช่องจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร (ชนิดไม่มี
ทางเดินเท้า)

2,600,000    ต.เวียง - 
ต.หนองแรด 
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3
ต.ท่าข้าม - ม.5 ต.ปอ 
อ.เวียงแก่นจ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
3,000.00 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,700,000    ต.ท่าข้าม -  
ต.ปอ อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35 ก่อสร้างสะพานอนกรีต

เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง 
ม.1ต.ปอ อ.เวียงแก่น -
ม.25  ต.ตับเต่า อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถ กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,300,000    ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
- ต.ตับเต่า 
อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.7 ต.ป่าแดด - ม.6 
ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 900.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,400.00 ตาราง
เมตร

3,000,000    ต.ป่าแดด - 
ต.สันมะค่า 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.7 ต.โรงช้าง - ม.14 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 900.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,400.00 ตาราง
เมตร

3,000,000    ต.โรงช้าง - 
ต.ป่าแงะ 
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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32

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 
ต.ปงน้อย - ม.8 ต.หนอง
ป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ยาว 1,670.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 10,020.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

5,500,000    ต.ปงน้อย - 
ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.9 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - 
ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ความยาวรวม 
142.00 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
852.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000       ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง -
ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

40 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.3 
ต.ป่าซาง - ม.15 ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิม
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 7.90 เมตร เป็น
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 7.9 เมตร (ชนิดไม่
มีทางเดินเท้า)

500,000       ต.ป่าซาง - 
ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.9,15 ต.ยางฮอม - ม.13 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 390.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 2,340.00 ตาราง
เมตร

1,300,000    ต.ยางฮอม - 
ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 
ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6 
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 305.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,830.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

1,000,000    ต.ต้า อ.ขุนตาล - 
ต.เวียง
อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ว
หนองมน - ป่าส้มแสง ม.8 
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 305.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,830.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
เมตร

1,000,000    ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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34

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 880.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 5,280.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15
เมตร

3,000,000    ต.ตาดควัน - 
ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

45 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.8 ต.แม่ยาว - 
ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,120.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 6,720.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.แม่ยาว - 
ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

46 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.14 ต.แม่ยาว - 
ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,120.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 6,720.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.แม่ยาว - 
ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

47 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.10 ต.ธารทอง - 
ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,260.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 7,560.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.ธารทอง - 
ต.ทรายขาว 
อ.พาน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
48 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม

ระหว่าง ม.6 ต.ทรายขาว - 
ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,260.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 7,560.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.ทรายขาว -
ต.สันกลาง 
อ.พาน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

49 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.11 ต.ธารทอง 
อ.พาน - ม.1 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,260.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 7,560.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.ธารทอง 
อ.พาน - ต.จอม
หมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

50 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.6 ต.ป่าตึง - ม.9 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 165.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,320.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.ป่าตึง - 
ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

51 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.5 ต.ป่าซาง - ม.9
 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 12,000.00 
ตารางเมตร

500,000       ต.ป่าซาง - 
ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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36

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
52 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม

ระหว่าง ม.13 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า - ม.12 ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 700.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 4,200.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า - 
ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

53 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.1 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า - ม.8 ต.ป่าหุง่
 อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 700.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 4,200.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า - 
ต.ป่าหุง่ 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

54 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.7 ต.เวียง - ม.4 
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 700.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 4,200.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.เวียง - 
ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

55 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.12 ต.เวียง - ม.1
 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 700.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 4,200.00 ตาราง
เมตร

500,000       ต.เวียง - 
ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
56 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม

ระหว่าง ม.2 ต.บ้านโป่ง - 
ม.15 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตรยาว 700.00 เมตร
 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตารางเมตร

500,000       ต.บ้านโป่ง - 
ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

57 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.3 ต.บ้านโป่ง - 
ม.12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตรยาว 700.00 เมตร
 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตารางเมตร

500,000       ต.บ้านโป่ง - 
ต.เวียง 
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

58 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalti 
Concrete) เชื่อมระหว่าง 
ม.8 ต.เวียงชัย - ม.3 เขต 
ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตรความยาวรวม 
1,550.00 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
9,300.00 ตารางเมตร

3,000,000    ต.เวียงชัย - เขต 
ทต.สิริเวียงชัย 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

59 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
 Concrete) โดยวิธี
Pavement In-Place 
Recycling เชื่อม ระหว่าง 
ม.15 ต.ทุง่ก่อ - ม.5
ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,055.00 
เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 6,330.00 ตาราง
เมตร

3,000,000    ต.ทุง่ก่อ - 
ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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38

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 ปรับปรุงถนนลาดยางโดย

การตีเส้นจราจรในสายทางที่
อยู่ในความรับผิดชอบ 
อบจ.เชียงราย

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

500,000       1.ต.หงาว - 
ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย
2.ต.รอบเวียง - 
ต.ดอยฮาง 
อ.เมือง 
จ.เชียงราย
3.ต.ริมกก - ม.5 
ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมือง 
จ.เชียงราย
4.ต.แม่สรวย -
ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รวม 85,800,000  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระราชด าริประจ าอ าเภอ
แม่สาย หมู่ที ่3 เขต ทต.แม่
สายมิตรภาพ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ทต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
 ยาว 16.00 เมตร สูง 
4.50 เมตร 

1,000,000    ทต.แม่สาย
มิตรภาพ 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รวม 1,000,000    

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02
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40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตโดยรอบ

ข่วงศึกษาวิถีชีวิติวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

ขนาดยาว 429.00
เมตร สูง 1.10 เมตร 

500,000       ข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา
และอาเซียน อบจ.
เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง

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

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง
วัฒนธรรมเมืองเทิง 
รายละเอียดประกอบ
ด้วยลวดลายปูนปัน้
(ระยะที ่2) ติดต้ัง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
อาคารประดิษบานเสา
หลักเมือง จ านวน 1 
หลัง  งานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง

3,000,000    ม.1 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รวม 3,000,000    

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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42

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงตลาดกลางเพือ่

การเกษตรประจ าอ าเภอเวียง
เชียงรุ้ง ม.11 ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สภาพเดิม ขนาดกว้าง 
13.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร ปรับปรุง
ใหม่ ขนาดกว้าง 18.00
เมตร ยาว 25.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 20.00 
เมตร ยาว 27.00 เมตร

500,000       ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงอาคารทีท่ าการ
ท่าเทียบเรือเชียงของ
ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ปรับปรุงอาคารทีท่ าการ
ท่าเทียบเรือ
เชียงของ ต.เวียง 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

2,000,000    ต.เวียง 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รวม 2,500,000    

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างระบบไฟส่องสว่าง

สนามกีฬาอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
 ม.6  ต.ทุง่ก่อ อ.เวียง
เชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เสาไฟฟ้าพร้อมระบบไฟ
ส่องสว่างจ านวน
2 จุด 

500,000       ต.ทุง่ก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงสวนสาธารณะ
บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงสวนสาธารณะ
บริเวณสวนไม้งามริมน้ า
กก จ านวน 1 แห่ง 
ประกอบด้วยงาน
ก่อสร้างร้ัวและประตู
ทางเข้าขนาดยาว 
627.00 เมตร สูง 
1.20 เมตร - 1.50 
เมตร พร้อมก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้าสวนสาธารณะ

1,000,000    ต.ริมกก 
อ.เมือง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รวม 1,500,000    

แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงโรงผลิตปุย๋อินทรีย์
ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงโรงผลิตปุย๋
อินทรีย์ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ฯ จ านวน 1 แห่ง
สภาพเดิมกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 8.00 เมตร
ปรับปรุงใหม่ให้มีขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร 

500,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ฯ จ านวน 1 แห่ง 

500,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 1,000,000    

แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงล า
เหมืองเสีย ม.2 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100.00 เมตร

500,000       ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.13 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วม
กับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย

ขนาดสันฝายกว้าง 
10.00 เมตร สูง 1.20 
เมตร

500,000       ต.ดงมะดะ - 
ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 
ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
 ยาว 60.00 เมตร

500,000       ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง
แม่น้ าหงาว ม.20 ต.หงาว 
อ.เทิง จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 336.00 เมตร

2,000,000    ต.หงาว 
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ขุดลอกล าเหมืองเข้าเวียง 
ช่วงระหว่าง ม.6 
ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.4 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง
9.00 เมตร ลึก 1.50
เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกวา้ง 9.00 
เมตร ลึก 2.40 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 13,120.00 
ลูกบาศกเ์มตร

500,000       ต.ป่าอ้อดอนชัย - 
ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

6 ขุดลอกหนองปูจันทร์ ม.3 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.3 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉล่ีย
3-0-74 ไร่ 5,096.00
ตารางเมตร) ลึก 2.80 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดพื้นที่โดยเฉล่ีย 
3-0-74 ไร่ 5,096.00
ตารางเมตร) ลึก 5.00 
เมตรหรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 10,500.00
ลูกบาศกเ์มตร(รวมค่าขน
ย้าย)

500,000       ต.ป่าอ้อดอนชัย - 
ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ขุดลอกหนองบัว ม.6 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเขต
เทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
10.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 750.00เมตร
 ขดุลอกใหม่ให้ขนาด 
เฉล่ียกว้าง 
10.00 เมตร ลึก 3.50 
เมตร ยาว 750.00 
เมตร หรือปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า13,120.00
ลูกบาศกเ์มตร

500,000       ต.ปา่ออ้ดอนชัย-
เทศบาลนคร

เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

8 ขุดลอกล าห้วยตะเคียน ช่วง
ระหว่าง ม.9 ต.ป่าอ้อดอนชัย
- ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
9.00 เมตร ลึก 1.65 
เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ขดุลอกใหม่ให้ 
ขนาดเฉล่ียกว้าง 9.50 
เมตร ลึก 2.30 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกว่า 13,120 
ลูกบาศกเ์มตร

500,000       ต.ป่าอ้อดอนชัย - 
ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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48

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยโป่งผา
 ม.16 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8 
ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
 11.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ยาว 
850.00 เมตร ขุดลอก
ใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กว้าง 11.50 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร ยาว 
850.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,120.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000       ต.ป่าอ้อดอนชัย - 
ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

10 ขุดลอกล าห้วยเคียน ช่วง
ระหว่าง ม.14 
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย - ม.12
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง
10.00 เมตร ลึก 1.50
เมตร ยาว 3,000.00
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกวา้ง 10.00
เมตร ลึก 2.20 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หรือปริมาตรดิดขุดไม่
น้อยกวา่ 13,120.00 
ลูกบาศกเ์มตร

500,000       ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.
เมืองเชียงราย - 
ต.ป่าก่อด า
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ขุดลอกล าห้วยเอี้ยงช่วง
ระหว่าง ม.22 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
10.00 เมตร ลึก 2.15 
เมตร ยาว 2,500.00 
เมตร ขดุลอกใหม่ให้ขนาด
เฉล่ียกว้าง 10.00
เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 2,500.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกว่า 13,120.00
ลูกบาศกเ์มตร

500,000       ต.ดอยลาน อ.
เมืองเชียงราย - 
ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

12 ขุดลอกหนองกองเสา 
ม.4 ต.ดอนลาน อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.
เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
57.00 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 250.00 
เมตร ขดุลอกใหม่ให้ 
ขนาดเฉล่ียกว้าง 57.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขดุไม่
น้อยกว่า 12,700.00
ลูกบาศกเ์มตร(รวมค่า
ขนยา้ย)

500,000       ต.ดอยลาน อ.
เมืองเชียงราย - 
ต.เชียงเค่ียน 
อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

49



50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ขุดลอกล าน้ ากรณ์ ช่วง
ระหว่าง ม.3 ต.แม่กรณ์ 
- ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
8.20 เมตร ลึก 1.90 
เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกว้าง 9.00 
เมตร ลึก 2.40 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,120.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000       ต.แม่กรณ์ - 
ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

14 ขุดลอกหนองป่าไคร้ ม.14 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วม
กับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
26.00 เมตร ลึก 0.85
เมตร ยาว 300.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกว้าง 30.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,000.00
ลูกบาศก์เมตร(รวมค่า
ขนย้าย)

500,000       ต.บ้านดู่  -
ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ขุดลอกล าเหมืองหนอง
ครกร่อง ช่วงระหว่าง ม.19 
ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
5.00 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 2,300.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกว้าง 6.00 
เมตร ลึก 1.80 เมตร
ยาว 2,300.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,120.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000       ต.บ้านดู่  -
ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16 ขุดลอกล าเหมืองหนองบวก
มะไฟ ช่วงระหว่าง ม.10 
ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
5.00 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 2,300.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกว้าง 6.00 
เมตร ลึก 1.80 เมตร
ยาว 2,300.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,120.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000       ต.บ้านดู่  -
ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02
แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

51



52

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 ขุดลอกหลงกกเก่า ช่วง
ระหว่าง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 
ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
30.00 เมตร ลึก 0.85
เมตร ยาว 300.00 
เมตร ขุกลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกว้าง 30.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 12,000.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000       ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย
- ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

18 ขุดลอกล าห้วยสันก๋อย ช่วง
ระหว่าง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม - 
ม.7 ต.ท่าสุด อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
9.50 เมตร ลึก 1.20 
เมตร ยาว 2,200.00
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกว้าง 10.00
เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 2,200.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,120.00
ลูกบาศก์เมตร

500,000       ต.แม่ข้าวต้ม -
ต.ท่าสุด 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 ขุดลอกหนองป่าอ้อ ม.6 
ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
 ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง
60.00 เมตร ลึก 1.00
เมตร ยาว 350.00 เมตร
ขุดลอกใหม่ให้ขนาดเฉล่ีย
กวา้ง 60.00 เมตร ลึก 
1.55 เมตร ยาว 
350.00
เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกวา่ 12,300.00
ลูกบาศกเ์มตร(รวามค่า
ขนย้าย)

500,000       ต.ธารทอง 
อ.พาน 
จ.เชียงราย - 
ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

20 ขุดลอกแม่น้ าจัน ช่วงระหว่าง
 ม.3 ต.ป่าตึง - ม.7 
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง
17.00 เมตร ลึก 3.00
เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกวา้ง 17.00
เมตร ลึก 3.50 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 13,1200.00
 ลูกบาศกเ์มตร

500,000        ต.ป่าตึง - 
ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

53



54

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 ขุดลอกเหมืองแม่น้ าเปิน
ช่วงระหว่าง ม.13 ต.ป่าซาง
 - ม.6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกวา้ง
3.50 เมตร ลึก 0.70 
เมตร ยาว 6,000.00 
เมตร ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉล่ียกวา้ง 4.00
เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาว 6,000.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 13,1200.00
ลูกบาศกเ์มตร

500,000       ต.ป่าซาง - 
ต.ศรีค้ า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

22 ขุดลอกหนองกวาง ม.6 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับม.6 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมพืน้ทีโ่ดยเฉล่ีย
9-0-00 ไร่ (14,400.00
ตารางเมตร) ลึก 0.70
เมตร ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดพืน้ทีโ่ดยเฉล่ีย 
9-0-00 ไร่ 
(14,400.00
ตารางเมตร) ลึก 2.00 
เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 
11,000.00 ลูกบาศก์
เมตร(รวมค่าขนย้าย)

500,000       ต.ท่าข้าวเปลือก -
ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 ขุดลอกหนองเล็งใหม่ ม.14 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วม
กับ ม.6 ต.จันจว้า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
10.00 เมตร ลึก - เมตร
ยาว 150.00 เมตร ขุด
ลอกใหม่ใหข้นาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 เมตร ลึก 
4.80 เมตร ยาว 150.00
เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 11,000.00
ลูกบาศก์เมตร(รวมค่าขน
ยา้ย)

500,000       ต.ท่าข้าวเปลือก -
ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

24 ขุดลอกบริเวณฝายล าน้ าแม่
มอญ ม.2 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
5.00 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ความยาวรวม 
720.00 เมตร ขุดลอก
ใหม่ใหข้นาดเฉล่ียกว้าง 
11.50 เมตร ลึก 1.80 
เมตร ความยาวรวม 
720.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,200.00 ลูกบาศก์
เมตร (รวมค่าขนยา้ย)

500,000       ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รวม 3,500,000      

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

55



56

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพิม่ศักยภาพความรู้ความเข้า
ในใจการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงราย

จัดอบรมเพิม่ศักยภาพ
ความรู้ความเข้าในใจ
การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงผังเมือง
รวมจังหวัดเชียงราย

200,000       ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง

2 เพิม่ประสิทธิภาพความรู้
ความเข้าใจทางด้านการช่าง

จัดอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพ
ความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการช่าง

200,000       ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตศูนย์
เคร่ืองจักรกล อบจ.เชียงราย 
(ดอยเขาควาย)

ขนาดความยาว 
524.00 เมตร สูง 
1.80 เมตร 

900,000       ศูนยเ์คร่ือง
จกัรกล อบจ.
เชียงราย (ดอยเขา
ควาย)

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างอาคารซ่อมบ ารุงศูนย์
เคร่ืองจักกล (บริเวณหลัง
ส านักงาน อบจ.เชียงราย)

จ านวน 1 หลัง ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
56.00เมตร

3,000,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ก่อสร้างโรงจอดรถ
จักรยานยนต์บริเวณ
ส านักงาน อบจ.เชียงราย
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

จ านวน 1 โรง ขนาด
กว้าง 5.40 เมตร ยาว 
55.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร

500,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

6 ก่อสร้างทีน่ั่งพักคอยส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ บริเวณ
ส านักงานอบจ.เชียงราย 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

จ านวน 5 หลัง ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง 2.20 
เมตร

250,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตู
ทางเข้าบริเวณหลังส านักงาน
 อบจ.เชียงราย

ความยาวรวม 500.00 
เมตร ความสูง 2.00 
เมตร

2,500,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

8 ปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ (บ้านพักรับรอง) 
ของ อบจ.เชียงราย ชุมชน
เกาะลอย ต.เวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ (บ้านพัก
รับรอง) ของ อบจ.
เชียงราย ชุมชนเกาะ
ลอย ต.เวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

209,000       ต.เวียง 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

57



58

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 ปรับปรุงภายในอาคาร
ส านักงาน อบจ.เชียงราย
และอาคารกองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบจ.เชียงราย

ปรับปรุงภายในอาคาร
อบจ.เชียงราย และ
อาคารกองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
อบจ.เชียงราย

500,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

10 ปรับปรุงระบบน้ าภายใน
อบจ.เชียงราย ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ปรับปรุงระบบน้ า
ภายในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง

250,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 3,709,000    

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือน (ฐาน
รางลอย)

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร
รางเล่ือน (ฐานรางลอย) 
ระบบพวงมาลัย 
ชุด 11 หน้า 
จ านวน 1 รางๆ ละ
135,000 บาท

135,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 135,000      

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด. 02/1
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60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน

ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่ า 
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า
 110 กิโลวัตต์ขับ
เคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จ านวน 3คันๆ ละ 
1,025,000 บาท

3,075,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่
ต่ ากว่ า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังคร่ืองยนต์ สูงสุด ไม่
ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบกระบะ 
เทท้าย จ านวน 2 คัน ๆ 
ละ 1,980,000 บาท

3,960,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ล้อ

ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
ติดต้ังเครนขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ตัน พรัอมกระ
เช้า ขนาดก าลังแรงม้า 
ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า
จ านวน 1 คัน

4,000,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 รถบรรทุกท้ายลาด
ชานต่ า (เทรลเลอร์)

ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกท้าย
ลาดชานต่ า (เทรลเลอร์)
แบบยกสะพานท้าย
ด้วยระบบไฮดรอลิค 
ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 
จังหวะ มีก าลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า จ านวน 1 คัน

4,500,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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62

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน

ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่ า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน
2 ล้อ แบบธรรมดา
จ านวน 2 คันๆ ละ
575,000 บาท พร้อม
หลังคา อลูมิเนียม 
จ านวน 2 หลังๆ ละ 
16,000 บาท

1,182,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์
พัฒนาบ่อบาดาล

ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 
พร้อมอปุกรณ์พฒันาบ่อ
บาดาล จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย รถบรรทุก
ชนิด 6 ล้อ ขนาดก าลัง
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 
200 แรงม้า พร้อม
บรรทุกเคร่ืองปรับอากาศ 
เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล 4
สูบ ระบายความร้อน
ด้วยน้ า มีก าลังแรงม้า
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 150
แรงม้า มีแรงดันไม่น้อย
กว่า 10 bar และ
สามารถผลิตลมได้ไม่
น้อยกว่า 200 cfm. และ
มีอปุกรณ์ในการพฒันา
บ่อบาดาลไม่น้อยกว่า 
100 เมตร

6,500,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 23,217,000   

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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64

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
แบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 1,130 
ลิตร ต่อนาที จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 
18,200 บาท

36,400         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ค่าจัดซ้ือรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน
4 ล้อขนาด 85 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

1,100,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 1,136,400    

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตบดิน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 
ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 
น้ าหนักของเคร่ืองตบดิน
ไม่น้อยกว่ า 80 กิโลกรัม
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
21,000 บาท

42,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ
(Hydraulic Excavator)

ค่าจัดซ้ือรถขุดไฮโดรลิค
ตีนตะขาบ (Hydraulic 
Excavator) ชนิดแขน
ยาว เคร่ืองยนต์ดีเซล 4
 จังหวะ ก าลังสูงสุดไม่
น้อยกว่า 150
แรงม้า จ านวน 1 คัน

5,500,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 รถเกล่ียดิน ค่าจัดซ้ือรถเกล่ียดิน 
ขับเคล่ือนด้วย
เคร่ืองยนต์ ดีเซล 4 
จังหวะ มีก าลังไม่น้อย
กว่า 150 แรงม้า
จ านวน 1 คัน

7,500,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบ ผด. 02/1
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66

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 รถบดล้อเหล็ก ค่าจัดซ้ือรถบดล้อเหล็ก 
ขนาด 10 ตัน 
ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 
จังหวะ มีก าลังไม่น้อย
กว่า 125 แรงม้า
จ านวน 1 คัน

2,900,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบ
มาตรฐาน และแบบ
สูงกว่ามาตรฐาน

ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบการ
บดอัดดินแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกว่ามาตรฐาน
จ านวน 1 ชุด

28,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 15,970,000   

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบประกอบใน
ชุดเดียวกัน(All In One 
Solar Street Light)

ค่าจัดซ้ือโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทติย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
(All In OneSolar Street 
Light) แบบเสากิ่งเด่ียว 1 
ชุด ประกอบด้วยโคมไฟ
ถนนพลังงานแสงอาทติย์
ประกอบในชุดเดียวกัน 30 
วตัต์จ านวน 1 โคม,เสากิ่ง
เด่ียวแบบ Mid Hinged  
Colum ความสูง 6.00 
เมตร 1 ต้น Screw Pile 
ความยาว 2.00 ม.จ านวน 
1 ต้น , จ านวน 100 ชุดๆ 
ละ 70,000 บาท

7,000,000    อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

 
รวม 7,000,000    

แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด. 02/1
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68

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง ค่าจัดซ้ือไม้ชักฟิวส์
ไฟฟ้าแรงสูง ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 ท่อน 
จ านวน 1 ชุด

25,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 ชุดมอเตอร์ส าหรับเสาไฮแมท ค่าจัดซ้ือชุดมอเตอร์
ส าหรับเสาไฮแมทพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

150,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 ชุดรอกสลิงดึงสายไฟ ค่าจัดซ้ือชุดรอกสลิงดึง
สายไฟพร้อมกร๊ิปสายไฟ
จ านวน 1 ชุด

6,400           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 คีมย้ าหางปลาไฮดรอลิค ค่าจัดซ้ือคีมย้ าหางปลา
ไฮดรอลิค จ านวน 1 ชุด

5,400           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 186,800      

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง แบบสะพาย
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 2.4 แรงม้าจ านวน
 12 เคร่ืองๆ ละ 
9,500 บาท

114,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เคร่ืองท าน้ าเย็น ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น
 ขนาด 1 ก๊อก 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,090           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 117,090      

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด. 02/1
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70

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สว่านไฟฟ้าโรตาร่ี ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า
โรตาร่ีก าลังไฟฟ้า
ไม่น้อยกว่า 790 W 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
10,000 บาท

20,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 สว่านไฟฟ้าไร้สาย 
แบบกระแทก

ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า
ไร้สายแบบกระแทก 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
6,000 บาท

12,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 32,000        

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กายกลางแจ้งพร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- จักรยาน จ านวน 1 เคร่ือง
- จักรยานเอนหลัง จ านวน
1 เคร่ือง
- เคร่ืองโยกแขน-ขา-
สะโพก จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองโยกแขน-ขา แบบ
สกี จ านวน 1 เคร่ือง
- เคร่ืองซิทอัพและนวดหลัง
 จ านวน 1 เคร่ือง 
- ผีเส้ือบริหารหน้าอก 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 - เคร่ืองบริหารไหล่หว่งคู่ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองบริหารไหล่ แบบ
คานเด่ียว จ านวน 1 เคร่ือง

500,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด. 02/1
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72

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - จกัรยานผีเส้ือ จ านวน 
1 เคร่ือง   
- เคร่ืองบริหารขา-น่อง-ขอ้
เขา่ แบบสปริง จ านวน
1 เคร่ือง 
- เคร่ืองบริหารขอ้เขา่-
ขา จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองบริหารขา้งล าตัว
แขนขา จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองกา้วเหวีย่งขา 
จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองบริหารหน้าอก
ต้นแขน หัวไหล่ แบบตัว
ลอย จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองบริหารแขน 
หัวไหล่แบบผลักดัน 
จ านวน 1 เคร่ือง 
- เคร่ืองเหวีย่งขาด้านขา้ง
จ านวน 1 เคร่ือง

อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 500,000      

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา บันทึก
ข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้
ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด
 จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
24,500 บาท

49,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 49,000        

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภท ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ แบบ ผด. 02/1
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74

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 Switch)
ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง
 แบบที ่1 จ านวน 
1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
คุณลักษณะการท างาน
ไม่น้อยกว่า Layer 2 
ของ OSI Model 
มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 
10/100/1000 
Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 24 ช่อง

6,000           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ไร้สาย (Access Point) 
แบบที  1

ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที่
 1 โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี สามารถใช้งานได้
ตามมาตรฐาน (IEEE 
802.11b,g,n,ac) 
ได้เป็นอย่างน้อยสามารถ
ท างานทีค่ล่ืนความถี่ 
2.4 GHz และ 5 GHz

5,400           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่2

ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่
2 จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 
30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มี
หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
 6 แกนหลัก (6Core) 
จ านวน 1 หน่วย

150,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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76

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 1kva
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 1 kva จ านวน 5 
เคร่ืองๆละ 5,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่
น้อยกวา่ 1 kva (600 
watts) สามารถส ารองไฟฟา้
ได้ไม่น้อยกวา่ 15 นาที

29,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 โปรแกรมสร้างแบบ
จ าลอง 3 มิติ

ค่าจัดซ้ือโปรแกรมสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติ ทีม่ี
ข้อมูลพร้อม การเขียน
แบบพร้อมถอดปริมาณ
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
98,440 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ภายใน
เทคโนโลยี BMI พร้อม
โปรแกรมเสริมเพือ่เขียน
งานระบบ (ไฟฟ้า,สุขา
ภิบาล,แอร์)แลโปรแกรม
เสริมเพือ่เขียนโครงสร้าง
เหล็กเสริมคอนกรีต

196,880       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

รวม 387,280      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่



 
 
 
 

สำนักการศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาชาติพันธุแ์ละอาเซียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

3,000,000   จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดงานตามโครงการฯ

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

3 ฟืน้ฟูและสืบสานภาษาล้านนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

450,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

4 อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าอาวาสทุกวัดใน 
จ.เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

300,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

500,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

6 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี 
2563

250,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

7 สล่าน้อยแห่งล้านนา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

150,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

8 ส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานตามโครงการฯ

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 จัดท าฐานข้อมูลด้านการ
ศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

300,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 1,400,000   

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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80

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดแสดงผลงานวิชาการ 
(มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

450,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ อบจ.เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

3 สร้างสังคมแห่งการอ่านและ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษ ที ่21

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

95,000        จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

4 จัดอบรมนักดาราศาสตร์
รุ่นเยาว์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ปฏิรูปการศึกษาเชิงพืน้ที ่
จ.เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมสัมมนา
ตามโครงการฯ

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

6 อบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์
เพือ่น้อง"

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

100,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

7 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2561 - 2565) ของ 
อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมสัมมนา
ตามโครงการฯ

100,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กเล็ก เด็ก
อนุบาล และนักเรียนชั้น
 ป.1-ป.6 โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

1,224,000   โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ให้
ได้มาซ่ึงบริการ , ค่าโฆษณา
และเผยแพร่โดยเป็น
รายจา่ยเกี่ยวกบัการจา้ง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ 
ขา่วทางวิทยกุระจายเสียง 
โทรทัศน์ หรือส่ือส่ิงพมิพ์
ต่างๆ ในกจิกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
 ค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้
รับจา้งท าการอยา่งใด
อยา่งหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงกอ่สร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจา้ง

9,400,000   โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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84

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัด
สวัสดิการอาหาร
ประจ าวันและอาหาร
เสริมนักเรียนหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
(รูปแบบนักเรียนอยู่
ประจ า)

10,920,000   โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา โดยจ่ายเป็น
 (1) ค่าปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
(2) ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ระบบ Asymmetric 
Digital Subscriber Line
: ADSL
 -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต
โรงเรียนระบบ Wireless
 Fidelity : WIFI
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

27,663,858   โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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86

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(5) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
(6) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)
(7) ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม อปท. ทีจ่ัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น ระดับ อปท.
(8) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(9) ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
(10) ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเทีย่วใน
สถานศึกษา สังกัด อปท.
(11) ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท.
(12) ค่าปัจจัยพืน้ฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน
(13) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)
(14) ค่าหนังสือเรียน
(15) ค่าอุปกรณ์การเรียน

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

87



88

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(16) ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน
(16) ค่ากจิกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียน(เงิน
อดุหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่)
(18) ค่าพฒันาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา
อเิล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0
(19) ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง "สถานศึกษา
พอเพยีงสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง"

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

200,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

13 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาเพือ่
สู่ความเป็นเลิศ

1,200,000   โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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90

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งนักเรียนร่วม
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการประเภทต่างๆ 
ทัง้ในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

1,200,000   โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

15 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและ
เพิม่ศักยภาพนักเรียน
เพือ่เตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา

300,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายสู่ความ
เป็นเลิศ

700,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

17 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการประกันคุณภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

800,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการเปิดโลกทัศน์
เรียนรู้นอกสถานที่

360,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

19 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
หลักสูตรโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

150,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการตลาดนัด
วิชาการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

160,400      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

21 ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ส่วนประกอบโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุง
อาคารเรียนและอาคาร
ส่วนประกอบโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย รายละเอยีดตาม
แบบแปลนและตามที ่
อบจ.เชียงรายก าหนด

200,000      โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

รวม 870,400        

รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา
ที่ โครงการ

93



94

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แขง่ขนั อบจ.เชียงราย 
มินิมาราธอน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 อนุบาลฟนัน้ านม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

3 มหกรรมกฬีาจงัหวัดเชียงราย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

500,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ค่าพฒันาบุคลากรสนามกฬีา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาบุคลากร
สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 2 
คน ๆ ละ 6,000 บาท

12,000        จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

5 ของเล่นพืน้บ้านล้านนาจากอุ้ยสู่
หลาน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 1,112,000   

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

95



96

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก 
เยาวชนและประชาชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 อบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาค
เรียนส าหรับเด็กและเยาวชน
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

50,000        จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

3 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนจงัหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

500,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

4 วันเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

5 วันเยาวชนแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

6 อบรมพฒันาเครือขา่ยเด็กและ
เยาวชนจงัหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

350,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 กอ่สร้างร้ัวรอบสนามฟตุซอล ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย) 
จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที ่
อบจ.เชียงราย ก าหนด

500,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

8 ปรับปรุงสนามยงิปืน ภายในศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนามกีฬา
กลางจังหวัดเชียงราย) 
จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายการที ่
อบจ.เชียงราย ก าหนด

200,000      จังหวัดเชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 1,050,000   

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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98

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัดลมโคจรติดผนัง เพือ่จัดซ้ือพัดลมโคจรติด

ผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า
24 น้ิว  จ านวน 16 
เคร่ือง ๆ ละ 2,290 
บาท รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ที ่อบจ.ชร. ก าหนด

36,640 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 เก้าอี้อเนกประสงค์ เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้
อเนกประสงค์ โครง
เหล็กชุบโครเมี่ยม เบาะ
หนังเทียม จ านวน 300
 ตัว ๆ ละ 750 บาท 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

225,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับ

อากาศแบบแยกส่วน 
จ านวน 15 เคร่ือง ๆ ละ
 32,400 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เป็น
แบบต้ังพืน้หรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู

486,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

รวม 747,640

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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100

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า

ไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 
แรงม้า 3 เฟส 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

85,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 85,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองมัลติมิเตอร์แบบ อนาล็อค เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมัลติ

มิเตอร์แบบอนาล็อค 
จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี วัด 
ACV,DCV ได้ 1000 V 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร.
ก าหนด

1,650 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 เคร่ืองมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
แคลมป์มิเตอร์

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมัลติ
มิเตอร์แบบดิจิตอล
แคลมป์มิเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
สามารถวัดกระแสไฟได้
สูงสุด 400AAC 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการ
ที ่อบจ.ชร. ก าหนด

2,550 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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102

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ เพื่อจัดซ้ือตู้ล าโพง

เอนกประสงค์ จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 5,885 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นล าโพงแบบ 2 ทาง มี
ขนาดไม่น้อยกวา่ 15 นิ้ว
ก าลังขับพาวเวอร์แอมป์
สูงสุด 150 W 
รายละเอยีดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. 
ก าหนด

11,770 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

4 ตู้ล าโพง เพื่อจัดซ้ือตู้ล าโพง จ านวน
2 ตู้ ๆ ละ 5,250 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี
ขนาดไม่น้อยกวา่ 15 นิ้ว 
การจัดการพลังงานไม่
น้อยกวา่ 400 วตัต์ 
พร้อม ขาต้ัง รายละเอยีด
ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.ชร. ก าหนด

10,500 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 26,470

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens

42,500 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ระดับ 
XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens

32,700 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

รวม 75,200

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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104

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า

แบบ ข้ออ่อน จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 10,900 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี มีขนาดเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด

21,800 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 ตู้เย็น เพือ่จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 
1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ขนาด 7 คิวบิกฟุต

9,400 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร)

รวม 31,200

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สว่านไขควงไร้สาย เพือ่จัดซ้ือสว่านไขควงไร้

สายจ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 V 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร.
ก าหนด

9,800 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

2 สว่านกระแทก เพือ่จัดซ้ือสว่านกระแทก
จ านวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด
ไม่น้อยกว่า 780 W 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร.
ก าหนด

8,550 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองเป่าลม เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเป่าลม 

จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 
5,500 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ใช้
เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ก าลังเคร่ืองไม่
น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์ /
 2.04 แรง ความจุ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
51.7 ซีซี รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ
ที ่อบจ.ชร. ก าหนด

22,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 40,350

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บันไดอลูมิเนียมแบบป้องกัน

ไฟดูด
เพือ่จัดซ้ือบันได
อลูมิเนียมแบบป้องกัน
ไฟดูด จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า
 100 กิโลกรัม 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

12,800 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 12,800

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ารวจ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 4,300 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี เป็นเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi

8,600 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส าหรับงานส านักงาน
เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
All In One
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มี
หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 Core) มี
จอแสดงภาพในตัว และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 
น้ิว

34,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank 
Printer) จ านวน  1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี เป็นอุปกรณ์ทีม่ี
ความสามารถเป็น 
Printer,Copier,Scanner
 และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกัน ติดถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200 x 
1,200 dpi

8,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ไร้สาย (Access Point)
แบบที ่2

เพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) 
แบบที ่2 จ านวน 10
ตัว ๆ ละ 23,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี สามารถใช้งานได้
ตามมาตรฐาน (IEEE 
802.11b,g,n,ac)
ได้เป็นอย่างน้อย 
สามารถท างานทีค่ล่ืน
ความถี่ 2.4 GHz 
และ 5 GHz ได้

230,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร)

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In 

One ส าหรับงานประมวลผล
เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In
 One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 10 
เคร่ือง ๆ ละ 23,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
 4 แกนหลัก (4 Core) 
มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
21 น้ิว

230,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร)

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
 หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เป็น
อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถ
เป็น Printer , Copier, 
Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน มี
ความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi

9,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร)

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรือ LED สี
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์
 หรือ LED สี จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เป็น
อุปกรณ์ทีม่ี
ความสามารถเป็น 
Printer , Copier , 
Scanner ภายในเคร่ือง
เดียวกัน มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi

15,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร)

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 80 เคร่ือง ๆ ละ
 2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) สามารถ
ส ารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที

200,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร)

รวม 734,600

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถบรรทุกดีเซล เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล

 จ านวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 4 ตัน 6 ล้อ 
พร้อมติดต้ังหลังคาและ
เบาะน่ัง 2 แถว ขนาด
แรงม้าไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) 
ความจุกระบอกสูบ ไม่
น้อยกว่า 5,000 ซีซี 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

1,670,000 อบจ.เชียงราย ส านัก
การศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

รวม 1,670,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

แผนงาน การศึกษา
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 
 
 
 
 

กองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าที่
ของสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย
และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าอุปกรณ์ ค่าทีพ่ัก 
ค่ายานพาหนะ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000      อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิม่
ศักยภาพของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง พร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ายานพาหนะ ค่าทีพ่ัก 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

500,000      อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

รวม 600,000      

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายทีเ่ชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
วิธีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ 
ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่ายานพาหนะ ค่าทีพ่ัก
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000      อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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120

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายใน
การพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ 
ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่ายานพาหนะ ค่าทีพ่ัก
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

800,000      อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อบรมเพิม่ศักยภาพผู้น าชุมชน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่ายานพาหนะ ค่าทีพ่ัก
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

500,000      อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

รวม 1,400,000   

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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122

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะประชุม เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

โต๊ะประชุม จ านวน 5
ตัวๆ ละ 14,500.-บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดความกว้าง 185 
ซ.ม. ความลึก 57 ซ.ม.
ความสูง 75 ซ.ม. เพือ่ใช้
ในห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

72,500        อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เก้าอี้ประชุม เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

เก้าอี้ประชุม จ านวน 10
ตัวๆ ละ 4,950.- บาท 
ขนาดกว้าง 76 ซ.ม. 
ลึก 66 ซ.ม. สูง 110 -
118 ซ.ม. สามารถหมุน
และปรับระดับ สูง-ต่ า 
ได้ เพือ่ใช้ในห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

49,500        อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา
 อบจ.เชียงราย

รวม 122,000      

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
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กองแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพญำเม็งรำย
ตำมโครงกำรเปิดประตู๋ผ่อของดี
เมืองพญำมังรำย

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพญำเม็งรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

2 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
ตำมโครงกำร 112 ปี
ของดีเวียงป่ำเป้ำ

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ

กองแผนและ
งบประมำณ

3 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่จัน
ตำมโครงกำรจัดงำนของดี
อ ำเภอแม่จัน คร้ังที ่5 
ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000 ลำนกิจกรรมบ้ำน
แม่เฟือ่ง ต.ป่ำตึง
อ.แม่จัน

กองแผนและ
งบประมำณ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพำน
ตำมโครงกำรจัดงำนมหกรรม
ผลิตภัณฑ์และของดี 
อ ำเภอพำน

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพำน

กองแผนและ
งบประมำณ

5 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่สรวย
ตำมโครงกำรจัดงำนศำล
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
และของดีอ ำเภอแม่สรวย 
ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

280,000 บริเวณศำลสมเด็จ
พระนเรศวร
มหำรำช 
อ.แม่สรวย

กองแผนและ
งบประมำณ

6 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่ลำว
ตำมโครงกำรจัดงำนมหกรรม
อำหำรและของดีอ ำเภอแม่ลำว
คร้ังที ่6  ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

95,000 หอพลับพลำเจ้ำ
ดำรำ
รัศมี หมู่ 4 ต.โป่ง
แพร่
อ.แม่ลำว

กองแผนและ
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนข่วง
มหกรรมนับร้อยปีของดี
อ ำเภอเทิง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 1,275,000

แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนเทศบำลต ำบลดอนศิลำ
อ.เวียงชัย 
ตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี
บุญบัง้ไฟ

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 บริเวณข่วงพญำ
แถน
หมู่ 1 ต.ดอนศิลำ

กองแผนและ
งบประมำณ

2 อุดหนุนเทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ.เทิง
ตำมโครงกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสำนประเพณี
สรงน้ ำพระธำตุจอมจ้อ 
อ ำเภอเทิง (หน่ึงในพระธำตุ
เก้ำจอมของจังหวัดเชียงรำย)

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 วัดพระธำตุจอมจ้อ
หมู่ 20 ต.เวียง

กองแผนและ
งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อุดหนุนเทศบำลต ำบล
เวียงเทิง อ.เทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี
สืบชะตำแม่น้ ำอิง และแข่งขัน
เรือยำวอ ำเภอเทิง คร้ังที ่17 
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชจ้ำวกรม
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี
ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 ข่วงเวียงเทิง 
เชิงสะพำนแม่น้ ำอิง
ต.เวียง อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

4 อุดหนุนเทศบำลต ำบล
สันทรำยงำม อ.เทิง 
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี
บุญบัง้ไฟ  ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 สนำมกีฬำโรงเรียน
สันทรำยงำมวิทยำ
(แห่งเดิม) และ
ล ำเหมืองกลำง 
บ้ำนสันทรำยงำม 
หมู่ 2 ส ำหรับเป็น
สถำนทีจุ่ดบัง้ไฟ

กองแผนและ
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเทอดไทย 
อ.แม่ฟ้ำหลวง
ตำมโครงกำรจัดงำนสืบสำน
วัฒนธรรมชำติพันธุช์นเผ่ำและ
เทศกำลชำเลิศรสต ำบลเทอด
ไทย ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000 ศูนย์กำรเรียนรู้
วัฒนธรรม 
กลุ่มชำติพันธุ ์
ต.เทอดไทย 
บ้ำนพญำไพร
เล่ำจอ หมู่ 6 
ต.เทอดไทย

กองแผนและ
งบประมำณ

6 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้ำหลวง
ตำมโครงกำรจัดงำนวัฒนธรรม
ชำวดอย ดอกบัวตองบำนที่
บ้ำนหัวแม่ค ำ คร้ังที ่29 
ประจ ำปี 2562

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 บ้ำนหัวแม่ค ำ 
หมู่ 4
ต.แม่สลองใน

กองแผนและ
งบประมำณ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอดอยหลวง
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี
ส่ีเผ่ำอ ำเภอ ดอยหลวง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอดอยหลวง

กองแผนและ
งบประมำณ

8 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอดอยหลวง
ตำมโครงกำรจัดงำน
"วันร ำลึกและสืบสำนต ำนำน
ศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล " 
ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 หอศิลป์ครูจูหลิง 
ปงกันมูล โรงเรียน
อนุบำลดอยหลวง

กองแผนและ
งบประมำณ

9 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่จัน
ตำมโครงกำรจัดงำน
อนุรักษ์ฟืน้ฟูสืบสำนวัฒนธรรม
ชำติพันธุช์นเผ่ำ (ชนเผ่ำเมือง
แม่จัน)

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่จัน

กองแผนและ
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่จัน
ตำมโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม
 "ป๋ำเวณียี่เป็งเมืองแม่จัน" 
ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่จัน

กองแผนและ
งบประมำณ

11 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพญำเม็งรำย
ตำมโครงกำรไหว้สำพญำมังรำย
 ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000 คุ้มพญำเม็งรำย 
บ้ำนสันป่ำสัก
หมู่ 3 ต.เม็งรำย
อ.พญำเม็งรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

12 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพญำเม็งรำย
ตำมโครงกำรข่วงวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำพืน้บ้ำน
อ ำเภอพญำเม็งรำย

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอพญำเม็งรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อุดหนุนส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงรำย
ตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี
นมัสกำรและสรงน้ ำพระธำตุ
ดอยตุง ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 วัดศำลำเชิงดอย
วัดพระธำตุดอยตุง
ต.ห้วยไคร้ 
อ.แม่สำย

กองแผนและ
งบประมำณ

14 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสำน
ประเพณียี่เป็ง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000 บริเวณข่วง
เมืองเทิง
ต.เวียง อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

15 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนโฮงเฮียน
สืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 วัดดอนแก้ว 
บ้ำนดอนดินแดง 
ต.ปล้อง อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนข่วง
มหกรรมสืบสำนวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำ ศิลปะกำรแสดง
และเผยแพร่วิถีชีวิตกลุ่มชำติ
พันธุอ์ ำเภอเทิง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 บริเวณข่วง
เมืองเทิง
ต.เวียง อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

17 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนสืบสำน
วัฒนธรรมสรงน้ ำ
พระธำตุศักด์ิสิทธิอ์ ำเภอเทิง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000  วัดพระธำตุ
จอมปก บ้ำนหนอง
แรดใต้ หมู่ 3 
ต.หนองแรด
วัดพระธำตุจอมพ้น
บ้ำนป่ำตึงงำม 
หมู่ 6 ต.ศรีดอยชัย
อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

18 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอเทิง
ตำมโครงกำรจัดงำนอนุรักษ์
และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
อ ำเภอเทิง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 บริเวณข่วงเมือง
เทิง
ต.เวียง อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมำณ

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้ำหลวง
ตำมโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเทีย่ว "เทศกำล
ชิมชำ ซำกุระงำม วัฒนธรรม
ชนเผ่ำและกำแฟดอยแม่สลอง

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 บริเวณสนำมกีฬำ
โรงเรียนบ้ำนสันติ
คีรี
ต.แม่สลองนอก

กองแผนและ
งบประมำณ

20 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตับเต่ำ อ.เทิง
ตำมโครงกำรจัดงำน
ดอกเส้ียวบำน ณ ภูชี้ฟ้ำ 
ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ลำนกิจกรรม
ศูนย์บริกำร
นักท่องเทีย่วภูชี้ฟ้ำ
บ้ำนร่มฟ้ำไทย 
หมู่ 24 ต.ตับเต่ำ

กองแผนและ
งบประมำณ

21 อุดหนุนเทศบำลต ำบลแม่สำย 
อ.แม่สำย
ตำมโครงกำรจัดงำนมหัศจรรย์
10 ชำติพันธุแ์ม่สำย คร้ังที ่7

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

500,000 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนำชำน้ ำมัน
และพืชน้ ำมัน
อ.แม่สำย

กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 3,700,000

แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

134
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอป่ำแดด
ตำมโครงกำรจัดงำนข้ำวหอม
และของดีอ ำเภอป่ำแดด 
คร้ังที ่10 ประจ ำปี 2562

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอป่ำแดด

กองแผนและ
งบประมำณ

2 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงแก่น
ตำมโครงกำรจัดงำนเทศกำล
องุ่นไร้เมล็ด อ.เวียงแก่น 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 บ้ำนโล๊ะ หมู่ 3 
ต.ท่ำข้ำม

กองแผนและ
งบประมำณ

แผนงำน  กำรเกษตร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อุดหนุนทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงแก่น
ตำมโครงกำรจัดงำนเทศกำล
ส้มโอและของดีอ ำเภอเวียง
แก่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

200,000 ทีท่ ำกำรปกครอง
อ ำเภอเวียงแก่น

กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 400,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงำน  กำรเกษตร
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

136



137

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจ ำจังหวัดเชียงรำย  
ตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตแก่เด็กพิกำรใน
จังหวัดเชียงรำย 
ปีงบประมำณ 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษประจ ำ
จังหวัดเชียงรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ที ่3  กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศึกษำ
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อุดหนุนส ำนักงำนระพุทธ
ศำสนำจังหวัดเชียงรำย  
ตำมโครงกำรพัฒนำทักษะ
วิชำกำรแก่นักเรียนเพือ่เชื่อม
สัมพันธ์และบูรณำกำรกำร
เรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

584,600 พุทธมณฑสมโภชน์
เมืองเชียงรำย 
750ปี บ้ำนต้นง้ำว
ต.บัวสลี อ.แม่ลำว

กองแผนและ
งบประมำณ

3 อุดหนุนโรงเรียนอนุบำล
เชียงของ   
ตำมโครงกำรเปิดโลกวิชำกำร
อนุบำลเชียงของ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

360,000 โรงเรียนอนุบำล
เชียงของ

กองแผนและ
งบประมำณ

แผนงำน กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที ่3  กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข แบบ ผด.02

ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อุดหนุนโรงเรียนเวียงชัย
วิทยำคม 
ตำมโครงกำรปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเวียงชัยวิทยำคมเป็น
ห้องสมุดศตวรรษที ่21

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

300,000 โรงเรียนเวียงชัย
วิทยำคม

กองแผนและ
งบประมำณ

5 อุดหนุนศูนย์ศึกษำ
พระพุทธศำสนำ
วันอำทิตย์ จังหวัด เชียงรำย 
วัดท่ำน้ ำ ต.ป่ำแดด อ.ป่ำแดด 
ตำมโครงกำรจัดงำนศูนย์ศึกษำ
พระพุทธศำสนำวันอำทิตย์
เชียงรำยสัมพันธ์ คร้ังที ่13 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

500,000 ศูนย์ศึกษำพระ
พุทธ
ศำสนำวันอำทิตย์
จ.เชียงรำย
วัดท่ำน้ ำ ต.ป่ำแดด
อ.ป่ำแดด
จ.เชียงรำย

กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 2,044,600

ยุทธศำสตร์ที ่3  กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข แบบ ผด.02

แผนงำน กำรศึกษำ
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเชียงของ   
ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช
สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม 
บรมนำถบพิตรพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

100,000 ห้องประชุมล ำ
น้ ำโขงชั้น 2 
อำคำรอุบัติเหตุ 
โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำชเชียง
ของ

กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 100,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ที ่3  กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข แบบ ผด.02

แผนงำน  สำธำรณสุข
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงรำย   
ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) 
จ.เชียงรำย ประจ ำปี 2563

จ่ำยเป็นเงินอุดหนุน
ตำมโครงกำรฯ

450,000 ศูนย์กำรค้ำอิมแพค
เมืองทองธำนี 
จ.นนทบุรี

กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 450,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ที ่4  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แบบ ผด.02

แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนำและเพิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ

559,000 อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

2 ศูนย์เครือข่ำยเพือ่แก้ไขปัญหำ
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ

100,000 อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
และประสำนแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ

100,000 อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 759,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ที ่6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร แบบ ผด.02

แผนงำน บริหำรงำนทัว่ไป
ที่ โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจำกโครงกำร
งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส ำหรับส ำนักงำน 
จ ำนวน 3 เคร่ืองๆละ 
17,000 บำท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี
จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว มีหน่วย
ประมวลผลกลำง (CPU)
ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก
( 4 Core)

51,000        อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงำน  บริหำรงำนทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส ำหรับงำน
เก็บเอกสำร
ระดับศูนย์บริกำร 
แบบที ่1

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร
ระดับศูนย์บริกำร 
แบบที ่1 จ ำนวน 1 
เคร่ืองโดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี
เป็นสแกนเนอร์ส ำหรับ
ป้อนกระดำษ A 4 
อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่ำ 50
แผ่น สำมำรถสแกน
เอกสำรได้ 2 หน้ำแบบ
อัตโนมัติ

18,000        อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงำน  บริหำรงำนทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบที ่1

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
หรือ LED ขำวด ำ ชนิด 
Network แบบที ่1 จ ำนวน
2 เคร่ืองๆละ 8,900.-
บำทโดยมีคุณลักษณะดังนี้
 มีควำมละเอยีดในกำร
พมิพไ์ม่น้อยกว่ำ ,
200X1,200
dpi มีควำมเร็วในกำรพมิพ์
กระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
28 หน้ำต่อนำที สำมำรถ
พมิพเ์อกสำรกลับหน้ำ
อตัโนมัติ  

17,800        อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

4 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 1 kVA

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้
ขนำด 1 KVA จ ำนวน 3 
เคร่ืองๆ ละ 5,800 .-บำท
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี
ก ำลังไฟด้ำนนอกไม่น้อย
กว่ำ 1 kVA (600 Watts)

17,400        อบจ.เชียงรำย กองแผนและ
งบประมำณ

รวม 104,200      

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงำน  บริหำรงำนทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ

(บำท)
สถำนทีด่ ำเนินกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร และส่ิงพิมพ์ 
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ่ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการ

200,000      อบจ.เชียงราย กองคลัง

รวม 200,000      

พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 
5,500.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น เพือ่ใช้ใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

16,500        อบจ.เชียงราย กองคลัง

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
ที่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองคิดเลข พิมพ์กระดาษ 

14 หลัก
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองคิดเลข พิมพ์
กระดาษ 14 หลัก 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
4,400.- บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี หน้าจอ
แสดงผลดิจิทัล (LCD 
Digital) 14 หลัก
ความเร็วในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 4.3 บรรทัด/
วินาที มีปุม่ค านวณ 
ราคาขาย,ต้นทุน,ก าไร
,และค านวณภาษี มีผ้า
หมึกพิมพ์ริบบอน 2 สี 
เพือ่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

8,800          อบจ.เชียงราย กองคลัง

รวม 25,300        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้

ค่าธรรมเนียมบ ารุง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
โปรแกรมจัดเก็บภาษี
รายได้ค่าธรรมเนียม
บ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพัก
ในโรงแรม, ภาษีบ ารุง 
อบจ. จากสถานค้าปลีก 
น้ ามัน/ก๊าซปิโตเลียม, 
ภาษีบ ารุง อบจ. จาก
สถานค้าปลีกยาสูบ
และรายได้อื่นๆ จ านวน
1 ระบบ เพือ่ใช้ใน
กิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั

500,000      อบจ.เชียงราย กองคลัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction
แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง
ถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank
Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ เป็นอปุกรณ์ทีม่ี
ความสามารถเป็น 
Printer,Copter,Scanner
และ Fax ภายในเคร่ือง
เดียวกนั เป็นเคร่ืองพมิพ์
แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง
ถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank 
Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิตมีความละเอยีดใน
การพมิพไ์ม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi 
เพือ่ใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวัด

8,000          อบจ.เชียงราย กองคลัง

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน
7 เคร่ืองๆ ละ 
2,500.-บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts) เพือ่ใช้ใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

17,500        อบจ.เชียงราย กองคลัง

รวม 525,500      

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 
 
 
 
 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพือ่
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
จังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,000,000 พืน้ทีอ่ าเภอเวียง
ชัย จังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ตลาดประชารัฐ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

360,000 อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2563พ.ศ.2562หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานทีด่ าเนินการงบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

โครงการที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP 
(ลานธรรม ลานศิลป์
ถิ่นพญามังราย)
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ เช่น
ค่าจ้างเพือ่ศึกษาและ
พัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทีไ่ด้รับ
คัดเลือกมาจ าหน่ายใน
ศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้าฯ

300,000 อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1,660,000

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เพิม่ประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว
และด้านส่ือประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรายเพือ่ท าหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

795,500 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1,295,500

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัด
เชียงราย (Fruit Festival)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานตามโครงการฯ

500,000 อ.เมือง จ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 500,000

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้องกันโรคติดต่อจังหวัด
เชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ป้องกันโรคเอดส์จังหวัด
เชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

400,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพไตของตนเอง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองเพือ่ลด
อัตราการเกิดโรคมะเร็ง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อบรมผู้น าเสริมสร้างชุมชน
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจังหวัด
เชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

970,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 อบรมแกนน าหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,500,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 อบรมพัฒนา การส่งเสริม
สุขภาพด้านการออก
ก าลังกายจังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,815,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 อบรมเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

970,000 ในเขตพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 7,255,000

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมพลังคนพิการ และองค์กร
ด้านคนพิการให้มีศักยภาพ
และความเข้มแข็ง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 500,000

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาสตรีเพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่น
จังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,600,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 อบรมการพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,000,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

3,000,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปสมุนไพรเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบนพืน้
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

1,000,000 อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1,000,000

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก าจัดขยะของเสียอันตราย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาขนขยะของเสีย
อันตรายและค่าใช้จาย
ในการจ้างเหมาก าจัด
ขยะอันตราตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

500,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 การจัดการส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ

2,000,000  -ฝึกอบรม
อ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 
 -ศึกษาดูงาน
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา,
จันทบุรี,ระยอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

250,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 2,750,000

พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02

2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตรวจสอบคุณภาพน้ าแม่น้ า
สายหลักของจังหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ เช่น
ค่าจ้างเก็บตัวอย่างน้ า 
พร้อมวิเคราะห์สรุปผล 
ค่าห้องปฏิบัติการ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 อบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพือ่
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมตามโครงการฯ

300,000 ในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 350,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

แผนงาน การเกษตร
ที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบที ่2

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับ
งานประมวลผล
แบบที ่2 จ านวน 3 
เคร่ืองๆละ 30,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 Core) 
จ านวน 1 หน่วย

90,000        อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองพิมพ์ Multefunction  

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multefunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 8,000.-บาท
 โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีความละเอียดในการ
พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200
 X 1,200 dpi

16,000        อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 106,000      

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

50,000        จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

2 รณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

50,000        จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

3 รณรงค์ป้องกนัปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพืน้ทีจ่งัหวัด
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

87,500        จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์และ
ส ารวจระบบไฟฟา้และ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ภายในครัวเรือน
ให้แกผู้่พกิาร ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอาย ุเพือ่ป้องกนัการเกดิ
อคัคีภัย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานตามโครงการฯ

40,000        จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

5 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

220,000      จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

6 ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
กู้ชีพกู้ภัยตอบโต้สถานการณ์
ฉกุเฉนิ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

420,000      จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาอทุกภัยอยา่งมีส่วน
ร่วม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

1,348,000   จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

 
8 ฝึกอบรมเพิม่ทักษะผู้ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางน้ า
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

400,000      จังหวัดเชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 2,615,500   

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องบันทึกภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว Action 
camera

เพือ่จัดซ้ือกล้อง
บันทึกภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว Action
camera พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
ถ่ายภาพน่ิงความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 
12 ล้านพิกเซล 
ถ่ายภาพเคล่ือนไหว
ความละเอียดไม่น้อยกว่า
4k 60fps สามารถ
กันน้ าได้ไม่น้อยกว่า 10 
เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการที ่
อบจ.ชร. ก าหนด

36,200 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 36,200

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1

ที่

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดถังอากาศช่วยหายใจ เพือ่จัดซ้ือชุดถังอากาศ

ช่วยหายใจ จ านวน 4 
ชุด ๆ ละ 125,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี หน้ากากชุดสะพาย
หลังและถังอากาศ 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

500,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 500,000

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชุดผจญเพลิง เพือ่จัดซ้ือชุดผจญเพลิง
จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 
125,000 บาท  
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

500,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 500,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง แบบ ผด.02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ

ดาวเทียมแบบพกพา
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี มีเคร่ืองรับสัญญาณ
GPS แบบความไวสูงมี
จอแสดงผลแบบ LCD 
บันทึกข้อมูลต าแหน่ง
พิกัดได้ไม่น้อยกว่า 
2,000 จุด บันทึกข้อ
มูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ
ได้ถึง 10,000 จุด มี
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์
และระบบหาค่าความสูง
โดยการวัดความดัน
บรรยากาศ

24,500 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 24,500

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ารวจ แบบ ผด.02/1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์     All In 

One ส าหรับงานประมวลผล
เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In
One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 8 
เคร่ือง ๆ ละ 23,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 Core) 
มีจอแสดงภาพในตัว 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
21 น้ิว

184,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 
2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA 
(480 Watts)

20,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึก
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน  3 
เคร่ือง ๆ ละ 8,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี เป็นเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank
 Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200 x 1,200 dpi

24,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 24,000

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้

แคบ 4 ประตู
เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิล้แคบ
4 ประตู ขับเคล่ือน 4 
ล้อ จ านวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,700 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 130 
กิโลวัตต์ พร้อมติดต้ัง
วิทยุส่ือสารแบบติด
รถยนต์และสัญญาณไฟ
วาบแบบแผงยาว 
ส าหรับติดต้ังบน
ยานพาหนะพร้อม
อิเลคทรอนิกส์ไซเรน
และชุดขยายเสียง

1,500,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพือ่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จัดหานอกเหนือ
จากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เน่ืองจากพืน้ที่
ในการให้บริหาร
ประชาชนมีลักษณะเป็น
ภูเขาสูงจึงจ าเป็น
ต้องใช้ยานพาหนะทีม่ี
สมรรถภาพสูง 
รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที ่อบจ.ชร. 
ก าหนด

รวม 1,500,000

ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



 
 
 
 
 

กองพัสดุ และทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 
ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร
อบรม ค่าตกแต่งสถานที่
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000      อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 100,000      

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้

เหล็กบานกระจก 5 ฟุต
จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 
4,600.- บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด
กว้าง 149.10 x ยาว 
40.80 x สูง 87.80
ซ.ม. เพือ่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด

23,000        อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

2 เคร่ืองท าลายเอกสาร 
แบบตัดตรง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองท าลายเอกสาร 
แบบตัดตรง ท าลายคร้ัง
ละ 30 แผ่น จ านวน 
1 เคร่ือง เพือ่ใช้ใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

62,200        อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 85,200        

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงาน

เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที ่1

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็
เอกสารระดับศูนยบ์ริการ 
แบบที ่1 จ านวน 2
เคร่ืองๆละ 18,000.-บาท
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็น
สแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษขนาดA4 อตัโนมัติ
(Auto Document 
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 
50 แผ่น สามารถสแกน
เอกสารได้ 2 หน้าแบบ
อตัโนมัติ เพือ่ใช้ในกจิการ
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัด

36,000        อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

รวม 36,000        

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดของครุภัณฑ์  งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป
ที่ ครุภัณฑ์
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กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าทีพ่ัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
เกี่ยวกับการอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการท างาน (Quality of 
work life)

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าทีพ่ัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
เกี่ยวกับการอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

100,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

ที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าทีพ่ัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
เกี่ยวกับการอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

700,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายม 
ในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าทีพ่ัก
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที ่ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
เกี่ยวกับการอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็น และเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการ

350,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม 350,000      

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของ

กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองท าลายเอกสาร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

เคร่ืองท าลายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
แบบตัดตรง ท าลาย
คร้ังละ 30 แผ่น เพือ่ใช้
ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

62,200        อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2 พัดลมติดผนัง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
พัดลมติดผนัง จ านวน 3 
ตัวๆ ละ 1,550.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดใบพัด 18 น้ิว
เพือ่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด

4,650          อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

66,850        รวม

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊

ส าหรับงานส านักงาน
ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 
16,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีหน่วยประมวลผลกลาง
 (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 Core) เพือ่
ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

32,000        อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม 32,000        

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1



 
 
 
 

 
บัญชีแผนงาน โครงการพัฒนา 

หน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง  สว่นภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ  

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 

 



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
1 ส ำนักงำนสถิตจิังหวัดเชยีงรำย

1.ส ำมะโน
1.1 ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.ส ำรวจ

2.1 ส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำนของครัวเรือน พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

 ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - ฑฤษภำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.2 ส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2562/2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

บัญชแีผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.3 ส ำรวจภำวะกำรท ำงำนของประชำกร พ.ศ. 
2563/2564
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.4 ส ำรวจกำรย้ำยถิ่นของประชำกร พ.ศ. 
2562/2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.5 ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของประชำกร
พ.ศ. 2563 
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - มิถุนำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.6 ส ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. 2563 
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย เมษำยน 63 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.7 ส ำรวจอนำมัยและสวัสดิกำร พ.ศ. 2562
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - ธันวำคม 62 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.8 ส ำรวจพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำกร 
พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62-ธันวำคม 62
กรกฎำคม 63-กันยำยน 63

ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.9 ส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
 พ.ศ. 2562
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - เมษำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.10 ส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรในครัวเรือน พ.ศ. 2562/2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.11 ส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรในสถำนประกอบกำร พ.ศ. 
2562/2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.12 ส ำรวจยอดขำยไตรมำส พ.ศ. 2562/2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.13 ประมวลพืน้ทีก่่อสร้ำง พ.ศ. 2562/2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.14 ส ำรวจธุรกิจทำงกำรค้ำและธุรกิจทำงกำร
บริกำร พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.15 ส ำรวจทีพ่ักแรม พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กันยำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.16 ส ำรวจควำมคิดเห็นฯ เกี่ยวกับของขวัญปีใหม่
ทีต้่องกำรจำกรัฐบำล พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - ธันวำคม 62 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.17 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับค่ำ
ครองชีพในปัจจุบัน พ.ศ. 2563 
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - มกรำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.18 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนร่วมตำมแผนปฏิรูปประเทศ  
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - กุมภำพนัธ์ 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.19 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล พ.ศ. 2562 (ครบ 6 เดือน)
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ธันวำคม 62 - กุมภำพนัธ์ 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.20 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรขยะของครัวเรือน พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย มิถุนำยน 63 - สิงหำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.21 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับ
กำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และ
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย มกรำคม 63 - มีนำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.22 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนป้องกัน ปรำบปรำม และ
บ ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย พฤษภำคม 63 - กรกฎำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.23 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับ8
วำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรสำธำรณะและกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ
พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย มิถุนำยน 63 - สิงหำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.24 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำร
บริหำรงำนของรัฐบำล พ.ศ. 2562 (ครบ 1 ป)ี
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย กรกฎำคม 63 - ธันวำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

2.25 ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ
โครงกำรมำรดำประชำรัฐ
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย กรกฎำคม 63 - ธันวำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

3.กำรส ำรวจภำยหลังกำรแจงนับ (PES)

3.1 ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2563
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ธันวำคม 62 - ธันวำคม 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

3.2 ส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำนของครัวเรือน พ.ศ. 2563
 (เดือนตุลำคม) 
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย ตุลำคม 62 - เมษำยน 63 ส ำนักงำนสถิติจังหวัด

3.3 ส ำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรในครัวเรือน พ.ศ. 2562 (เดือนธันวำคม)
- กำรวำงแผนและเตรียมงำน
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรประมวลผลข้อมูล
- กำรวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน

ไม่ระบุงบประมำณ จ.เชียงรำย พฤศจกิำยน 62
-กรกฎำคม 63

ส ำนักงำนสถิติจังหวัด



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชยีงรำย

1. โครงกำรภำค : เศรษฐกิจพิเศษกำรค้ำชำยแดน
ภำคเหนือ 
(Special Northern Border Trad Zone : 
SNBTZ) (เชียงรำย)

 - เขตเศรษฐกิจพิเศษกำรค้ำ
ชำยแดนภำคเหนือ (Special 
Northern Border Trad Zone : 
SNBTZ) (เชียงรำย) จัดกิจกรรม
งำนจัดแสดงสินค้ำชำยแดน
ภำคเหนือ (Thailand Northern 
Border Trade Fair 2019) 
จ ำนวน 1 คร้ัง

5,114,700 จ.เชียงรำย กุมภำพนัธ์ - มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
เชียงรำย

2. โครงกำรกลุ่มจังหวัด : จัดงำนแสดงและจ ำหน่ำย
สินค้ำในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS

จัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำใน
กลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS 
และ ASEAN+6 10,590,800

จ.เชียงรำย กุมภำพนัธ์ - มิถุนำยน 2563 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
เชียงรำย

3. โครงกำรจังหวัด : กำรจัดงำน Chiangrai Expo 
2020

จัดงำน Chiangrai Expo เพือ่เป็น
ศูนย์กลำงในกำรส่งเสริม
ภำพลักษณ์ของสินค้ำและบริกำร 
และจังหวัดเชียงรำยให้เป็นทีรู้่จักทัง้
ในระดับพืน้ที ่ระดับภูมิภำค 
ระดับประเทศ รวมถึงใน
ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กลุ่มประเทศ CLMV และกลุ่ม
ประเทศ GMS

4,000,000     จ.เชียงรำย ตุลำคม 62-กันยำยน 2563 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
เชียงรำย

รวม 19,705,500  
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

3 ส ำนักงำนปฏิรูปทีด่นิจังหวัดเชยีงรำย

1. พัฒนำศักยภำพเกษตรกรในเขตปฏิรูปทีดิ่น กิจกรรมพัฒนำผู้แทนเกษตรกร
เป้ำหมำย 26 รำย 26,960          

 เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

กิจกรรมพัฒนำธุรกิจชุมชนในเขต
ปฏิรูปทีดิ่น เป้ำหมำย 30 รำย 61,760          

 เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

กิจกรรมส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขต
ปฏิรูปทีดิ่น เป้ำหมำย 40 รำย 89,600          

 เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

2. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ เป้ำหมำย 172 รำย

ไม่ระบุงบประมำณ  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

3. พัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน
เขตปฏิรูปทีดิ่น

ไม่ระบุงบประมำณ  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

กิจกรรมวนเกษตรปฏิรูปทีดิ่น 
เป้ำหมำย 800 ไร่

476,800  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

4. ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรกิจกรรมศูนย์กำรเรียนรู้กำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
ในเขตปฏิรูปทีดิ่น เป้ำหมำย 2 ศูนย์

50,000
 เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

5. พัฒนำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (Smart Farmer) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกร
ปรำดเปร่ืองในเขตปฏิรูปทีดิ่น 
เป้ำหมำย 50 รำย

164,800
 เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

กิจกรรมสร้ำงและพัฒนำเกษตรกร
รุ่นใหม่ เป้ำหมำย 15 รำย

64,500  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

6. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเพือ่แก้ไขปัญหำทีดิ่นท ำ
กินของเกษตรกร

กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ทีดิ่นแปลงรวม

55,000  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

7. สร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่มกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร กิจกรรมพัฒนำศักยภำพสถำบัน
เกษตรกรในเขตปฏิรูปทีดิ่น
เป้ำหมำย 80 รำย

ไม่ระบุงบประมำณ  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

8. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ กิจกรรมพัฒนำตำมแนวทำง
พระรำชด ำริ 1 รำย

ไม่ระบุงบประมำณ  เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

9. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ใน
เขตปฏิรูปทีดิ่นภำคเหนือตอนบน 
เป้ำหมำย 150 ไร่ 50 รำย

ไม่ระบุงบประมำณ
 เขตปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

ตุลำคม 62 - กันยำยน 2563 ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่น
จังหวัดเชียงรำย

รวม 989,420
4 ส ำนักงำนสวัสดกิำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชยีงรำย

1. อบรม ประชุม ชี้แจงกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำร
ปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร

 - จัดอบรม/ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้
กับนำยจ้ำงและลูกจ้ำง จ ำนวน 50
 คน โดยมีเน้ือหำ ดังน้ี 
1. โทษพิษภัยของยำเสพติด
ขอบเขตควำมส ำคัญของกำร
มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบ
กิจกำร
2. แนวทำงกำรส่งพนักงำนผู้เสพ
เข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำตำม
นโยบำยรัฐบำลเพือ่คืนคนดีสู่สังคม

30,000 อ.เมือง จ.เชียงรำย ธ.ค.-62 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย

196



197

ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรคุ้มครองแรงงำนใน
ระบบ

จัดอบรม/สัมมนำ/ประชุม/ศึกษำดู
งำน/ให้ควำมรู้ตำมหลักสูตรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งเครือข่ำยกำรคุ้มครอง
แรงงำนในระบบมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำทีต่ำม
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำนและเร่ือง
อื่น ทีเ่กี่ยวข้องเพิม่มำกขึ้น

16,000 พืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรำย

17 - 18 มีนำคม 2563 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย

3. ส่งเสริมควำมรู้เพือ่เตรียมควำมพรร้อมเด็กก่อน
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน

 - จัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำทีต่ำม
กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน และ
ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ลักษณะและสภำพงำนทีอ่ำจจะ
เป็นอันตรำยส ำหรับเด็ก และกำร
ป้องกันกำรใช้แรงงำนเด็กใน
รูปแบบทีเ่ลวร้ำย จ ำนวน 40 คน

5,000 สถำนศึกษำใน
จังหวัดเชียงรำย

ก.พ.-62 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

4. เสริมสร้ำงวินัยกำรท ำงำนในสถำนประกอบกิจกำร  - ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ลูกจ้ำงมี
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบวินัย 
และควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน 
ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ท ำงำนภำคอุตสำหกรรมและพำณิช
ยกรรมเพือ่ให้นำยจ้ำง และลูกจ้ำง
สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
ก่อให้เกิดแรงงำนสัมพันธ์ทีดี่ ส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตแรงงำนในอนำคต 
และควำมยั่งยืนด้ำนแรงงำน ซ่ึงจะ
เป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคล่ือน
นโยบำยรัฐบำลให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล จ ำนวน 50 คน

50,200 พืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรำย

ม.ค.-63 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย

5. สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรคุ้มครองแรงงำน
นอกระบบ

 - ด ำเนินกำรจัดอบรม/ชี้แจง
ควำมรู้ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน
 55 คน
เพือ่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรใช้แรงงำนไม่ถูกต้องและไม่เป็น
ธรรม

41,250 พืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรำย

ธ.ค.-63 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

6. พัฒนำศักยภำพควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำน
แรงงำนในสถำนประกอบกำรในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

 - จัดอบรมให้ควำมรู้แก่นำยจ้ำง 
ลูกจ้ำง และผู้เกี่ยวข้องได้รับกำร
ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ำนแรงงำนในสถำนประกอบ
กิจกำรในพืน้ทีเ่ขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือสถำนประกอบกิจกำรที่
มีควำมประสงค์ทีจ่ะจัดท ำ
มำตรฐำนแรงงำนไทย จ ำนวน 20 
คน 10 แห่ง

40,000 พืน้ทีเ่ขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

อ.แม่สำย 
อ.เชียงแสน 

และ อ.เชียงของ

11 - 13 ธันวำคม 2563 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย

7. กำรส่งเสริมสวัสดิกำรแก่แรงงำนสูงอำยุเพือ่
พัฒนำคุณภำพชีวิต

 - ออกหน่วยเคล่ือนทีใ่ห้บริกำร
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพในสถำน
ประกอบกิจกำรร่วมกับหน่วยงำน
สำธำรณสุขในพืน้ทีห่รือหน่วยงำน
อื่นๆ ในงำน หรือวันส ำคัญต่ำง 
โดยกำรจัดนิทรรศกำรให้ค ำปรึกษำ
 แนะน ำ ตอบปัญหำ บริกำร
เอกสำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรอมม 
กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน ดูแล
สุขภำพหรือบริกำรตรวจสุขภำพ 
จ ำนวน 100 คน

25,000 พืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรำย

ม.ีค.-63 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงรำย

รวม 207,450



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

5 ส ำนักงำนคุมประพฤตจิังหวัดเชยีงรำย
อำสำสมคัรคุมประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรมจังหวัด
เชยีงรำย ร่วมใจแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิดและเฝ้ำ
ระวังป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพตดิและ
อำชญำกรรม

โครงกำรประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
หลักคือ
   1. กำรพัฒนำศักยภำพของ
อำสำสมัครคุมประพฤติกระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงรำย ใน
บทบำทกำรแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท ำผิด 
และบทบำทในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดและอำชญกรรม
ในพืน้ที ่(ระยะเวลำด ำเนินกิจกรรม
 3 คืน 4 วัน)
   2. กิจกรรมอบรมควำมรู้
อำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงรำย ภำยใต้
บทบำทหน้ำทีต่ำมกฎหมำยใหม่
และมติคณะรัฐมนตรี (ระยะเวลำ
ด ำเนินกิจกรรม 1 วัน)

250,000         - สถำนที่
รำชกำรหรือ

เอกชนในจังหวัด
เชียงรำย

 - เขตพืน้ที ่กทม.
 และพืน้ทีจ่ังหวัด
ทีไ่ด้รับอนุมัติให้

ด ำเนินกำร

ภำยในเดือนตุลำคม 2562 -
เดือนกันยำยน 2563

1. กลุ่มแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิดส ำนักงำนคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงรำย
2. หน่วยงำนทีไ่ด้รับ
มอบหมำย จำกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย

200



201

ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

โครงกำรประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 
กิจกรรมที ่1
"กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่พัฒนำศักยภำพ
อำสำสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัด
เชียงรำย ในกำรแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท ำผิดและเฝ้ำระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรม"

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพือ่พัฒนำศักยภำพ กลุ่มเป้ำหมำย
 คือ อำสำสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงรำย
 จ ำนวน 36 คน ในกำรแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิดและเฝ้ำระวังป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรม จ ำนวน 4 วัน 
(ระหว่ำงวันที ่14 - 17 มีนำคม 
2563) รำยละเอียดกิจกรรม ได้แก่
- อบรมรับฟังกำรบรรยำยและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
- แลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำเสนอวิธี
ปฏิบัติทีดี่
- ศึกษำดูงำนหน่วยงำนรัฐหรือ
เอกชนทีป่ระสบควำมส ำเร็จในกำร
เป็นศูนย์ศึกษำและพัฒนำศักยภำพ
ในกำรเรียนรู้เพือ่กำรแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิด และเฝ้ำระวังป้องกัน
แก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
อำชญำกรรม

150,000        เขตพืน้ที ่
กรุงเทพมหำนคร 
และพืน้ทีจ่ังหวัด
ซ่ึงได้รับอนุมัติให้

ด ำเนินกำร

ระหว่ำงวันท่ี 14 - 17 
มีนำคม 2563

1. กลุ่มแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิดส ำนักงำนคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงรำย
2. หน่วยงำนทีไ่ด้รับ
มอบหมำย จำกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

กิจกรรมที ่2
"กิจกรรมอบรมควำมรู้อำสำสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงรำย"

จัดกิจกรรมอบรมควำมรู้
กลุ่มเป้ำหมำย คือ อำสำสมัครคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัด
เชียงรำย จ ำนวน 50 คน ภำยใต้
บทบำทหน้ำทีต่ำมกฎหมำยใหม่
และมติคณะรัฐมนตรีในกำรบูรณำ
กำรกำรบริหำรจัดกำรผู้กระท ำผิด
และสร้ำงชุมชนทีส่งบสุข อย่ำง
ยั่งยืน จัดกิจกรรมจ ำนวน 1 วัน 
รำยละเอียดกิจกรรม ได้แก่
- กำรอบรมรับฟังกำรบรรยำย
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกวิทยำกร
ของส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
เชียงรำย และองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย
- ถอดบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้
- น ำเสนอวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศและ
ต้นแบบอำสำสมัครคุมประพฤติ

100,000        สถำนทีร่ำชกำร
หรือเอกชนใน
พืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงรำย

ภำยในเดือนพฤศจกิำยน 
2562
- เดือนกันยำยน 2563

1. กลุ่มแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิดส ำนักงำนคุม
ประพฤติจังหวัดเชียงรำย
2. หน่วยงำนทีไ่ด้รับ
มอบหมำย จำกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย

รวม 500,000       
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ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

6 กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชยีงรำย

1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรชำวสวนยำงเพือ่กำรปลูกแทน
1.1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมช่วย
เหบือเกษตรกร ชำวสวนยำงเพือ่กำรปลูกแทน

ส่งเสริมกำรปลูกยำงพันธุดี์และไม้
ยืนต้นทีม่ีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 
โดยกำรจ่ำยเงินปลูกแทน 
ไร่ละ 12,000 บำท เกษตรกร
ชำวสวนยำงรำยทีไ่ด้รับกำรส่งเสริมฯ
จ ำนวน 21 รำย 118.20 ไร่

158,202        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

1.2 กิจกรรมปฏิบัติกำรสนำม ส ำรวจสวน ตรวจสวน อนุมัติ 
ควบคุม
และติดตำมกำรปฏิบัติงำน โดยมี
เป้ำหมำยกำรปลูกแทน 
จ ำนวน 70 ไร่

9,000            18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกร สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกำรยำง
2.1 กิจกรรมประชำสัมพันธ์เพือ่เกษตรกร
 2.1.1 นิทรรศกำร ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงำน

ภำยในจังหวัด เช่น คลีนิกเกษตร
เคล่ือนที ่งำนกำชำด เป็นต้น

120,000        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

 2.1.2 รำยกำรวิทยุ จัดรำยกำรวิทยุใต้ร่มยำงล้ำนนำ 
สถำนีวิทยุกรมประมง จังหวัด
เชียงรำย
ทุกวันอังคำร เวลำ 14.00 - 
15.00 น.

26,000          18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย

 2.1.3 ชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมกัลกลุ่มเกษตรกรและ
ชุมชนในพืน้ที่

2,000            18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

2.2 กิจกรรมงำนบริกำรตลำดกลำงยำงพำรำ กำร
พัฒนำตลำดยำงพำรำ/กำรบริหำรกำรตลำดยำง 
กยท.

ด ำเนินงำนด้ำนตลำดของตลำดยำง
 กยท.ร่วมกับสถำบันเกษตร
ชำวสวนยำง
โดยกำรรวบรวมผลผลิตจำก
เครือข่ำยและสมำชิกน ำมำประมูล
ผ่ำนตลำดประมูลยำงฯ

110,000        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

2.3 กิจกรรมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
(Smart Farmer)
 2.3.1 กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนยำงพำรำทัง้
ระบบเพือ่ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพชำวสวนยำง
และก้ำวไปสู่ Smart Farmer

ฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่เกษตรกร
 กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 50 รำย

81,300          18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 2.3.2 กิจกรรมพัฒนำสินค้ำยำงพำรำให้ได้
มำตรฐำน และปลูกจิตส ำนึกรักในอำชีพเกษตรกร
ชำวสวนยำง

ฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่เกษตรกร
 กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 50 รำย

81,300          18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

204



205

ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมภิำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีด่ ำเนินกำรในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงรำย

2.4 กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรสวนยำงในรูปแบบ
แปลงใหญ่

สนับสนุนเกษตรกรโดยมีกำร
รวมกลุ่มพัฒนำกลุ่มตำมกำร
บริหำรจัดกำรรูปแบบแปลงใหญ่ 
พร้อมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรฯ
 สนับสนุนปัจจัย/วัสดุ และจักท ำ
แปลงเรียนรู้เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ผลิต

151,600        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรเงิน วิชำกำร และ
กำรค้นคว้ำทดลอง
 3.1.1 หลักสูตรกำรกรีดยำงอย่ำงถูกวิธี ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร

ชำวสวนยำงเพือ่พัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ

126,000        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 3.1.2 หลักสูตรกำรปรับเทคนิคกำรกรีดยำงอย่ำงถู
กวีธีเพือ่เพิม่ผลผลิต

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำงเพือ่พัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ

53,700          18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 3.1.3 หลักสูตรกำรใช้ปุย๋เพือ่ปรับปรุงดินในสวน
ยำงพำรำ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำงเพือ่พัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ

164,700        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 3.1.4 หลักสูตรกำรป้องกันและก ำจัดโรคและศัตรู
ยำง

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำงเพือ่พัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ

22,680          18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 3.1.5 หลักสูตรกำรจัดกำรสวนยำงอย่ำงยั่งยืน ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำงเพือ่พัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ

150               18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
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3.2 กิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนอุตสำหกรรม
ยำงและเศรษฐกิจยำง
 3.2.1 หลักสูตรกำรปรับปรุงคุณภำพผลผลิตหลัง
กำรเก็บเกี่ยว

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
ชำวสวนยำงเพือ่พัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ

112,500        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันเกษตรกรชำวสวน
ยำง
4.1 กิจกรรมกำรพัฒนำสถำบันเกษตรกร
 4.1.1 กิจกรรมประชุมเครือข่ำยสถำบันเกษตรกร
ชำวสวนยำง

ประชุมเครือข่ำยเกษตรกรชำวสวน
ยำงระดับสำขำและระดับจังหวัด ซ่ึง
เป็นตัวแทนจำกสถำบันเกษตร
ชำวสวนยำงทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กำรยำงแห่งประเทศไทย

180,000         22 สถำบัน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 4.1.2 กิจกรรมค่ำรำงวัลสถำบันและเครือข่ำย
สถำบันฯ ดีเด่น

มอบรำงวัลให้แก่สถำบันเกษตรกร
ทีม่ีผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น 
จ ำนวน 3 ระดับ 6 รำงวัล

15,000           22 สถำบัน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 4.1.3 กิจกรรมพัฒนำสถำบันเกษตรกร ประชุมจัดต้ังกลุ่มและติดตำมกำร
ด ำเนินงำน

312,000         22 สถำบัน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 4.1.4 กิจกรรมศึกษำดูงำนผู้น ำ/เครือข่ำยฯ ระดับ
จังหวัด

พัฒนำผู้น ำเครือข่ำยระดับจังหวัด
ในกำรศึกษำดูงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
ยำงพำรำ

101,500         22 สถำบัน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

206



207
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4.2 กิจกรรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำงและ
สถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง
 4.2.1 กิจกรรมขึ้นทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง
และสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชำวสวนยำง
และสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง
ในพืน้ทีท่ีม่ีเอกสิทธิ์

2,000            18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

 4.2.2 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรชำวสวนยำง 
รวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสถำบันฯ

ส่งเสริมกำรจัดต้ังกลุ่มเป็นสถำบัน
เกษตรกรชำวสวนยำง

121,800        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กยท.จ.เชียงรำย/กย
ท.สำขำเมืองเชียงรำย/
กยท.สำขำเชียงของ

รวม 1,951,432    
7 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชยีงรำย

1. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร
และสร้ำงมูลค่ำเพิม่ภำยใต้เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรกรรมยั่งยืน

ส่งเสริมและพัฒนำข้ำวเชียงรำยสู่
สำกล
(ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวเหนียวเขี้ยวงู)

1,000,000     อ.แม่จัน อ.พำน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงรำย/
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงรำย

พัฒนำพืชเฉพำะถิ่นตำมภูมิศำสตร์
บนพืน้ทีสู่งจังหวัดเชียงรำย (ชำ
กำแฟ)

1,500,000     อ.เวียงป่ำเป้ำ
อ.แม่สรวย

อ.เมืองเชียงรำย

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงรำย/
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงรำย

พัฒนำสับปะรดเชียงรำย นำงแล
แบรนด์
4.0 และภูแล lnonovation

1,000,000     อ.เมืองเชียงรำย ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงรำย/
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงรำย



ล ำดบัที่ โครงกำร รำยละเอียดโครงกำร งบประมำณ สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ
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ยกระดับและมำตรฐำนกำรผลิต
ยำงพำรำจังหวัดเชียงรำย

800,000        18 อ ำเภอ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงรำย/
กำรยำงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงรำย

2. เพิม่ขีดในกำรแข่งขันกำรเกษตรระดับภูมิภำค พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและ
อำหำรปลอดภัยได้มำตรฐำนเพือ่
พัฒนำเป็นแหล่งผลิตสินค้ำ
คุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน 
(ล ำไย,พืชผัก,กำแฟ)

3,008,752     อ.แม่สรวย 
อ.พญำเม็งรำย 
อ.เมืองเชียงรำย 
อ.แม่ลำว อ.พำน 

อ.เวียงป่ำเป้ำ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงรำย

ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำร
ผลิตข้ำวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน 2

1,500,000     อ.เมืองเชียงรำย
อ.แม่จัน
อ.พำน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงรำย

รวม 8,808,752    
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