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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 บทน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้
การด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ / ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2563  และฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2    
พ.ศ. 2563  ซ่ึงได้ประกาศใช้เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการด าเนินงานของหน่วยงานอื่น 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนการด าเนินงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

แผนการด าเนินงาน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท า 
ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 6  พ.ศ. 2563  และฉบับเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2563  โดยมีเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอ
ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
และเสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปิดประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน    นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ 
http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 

http://chiangraipao.go.th/


 3 

 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดงันี้ 
 
 

   

 

   

 

   

 

 

                                                                           ประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน 

 

 
1.4 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการด าเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอื่น 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
            ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 98 37.26 100,500,000                  39.40 สนช.

รวม 98 37.26 100,500,000                39.40

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 3 1.14 6,500,000                     2.55 สนช.

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมการโยธา 2 0.76 1,600,000                     0.63 สนช.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 1 0.38 35,000,000                    13.72 สป อบจ.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 10 3.80 5,425,000                     2.13 สศว.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1.52 800,000                        0.31 กองแผนฯ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 22 8.37 4,480,000                     1.76 กองแผนฯ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.90 2,280,000                     0.89 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 1 0.38 796,500                        0.31 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 2 0.76 300,000                        0.12 กองแผนฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 0.38 500,000                        0.20 กองส่งเสริมฯ

รวม 51 19.39 57,681,500                  22.61

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 21 7.98 44,063,926                    17.27 สศว.

แผนงาน 2.1 การศึกษา 4 1.52 1,500,000                     0.59 กองแผนฯ

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 11 4.18 9,300,000                     3.65 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 4 1.52 612,000                        0.24 สศว.

รวม 40 15.21 55,475,926                  21.75

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการปอ้งกันบรรเทา

สาธารณภยั

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.14 640,000                        0.25 สป อบจ.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 3 1.14 1,500,000                     0.59 สนช.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 6 2.28 1,500,000                     0.59 สศว.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.14 5,600,000                     2.20 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 2 0.76 600,000                        0.24 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.38 450,000                        0.18 กองแผนฯ

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 13 4.94 4,536,500                     1.78 กองปอ้งกันฯ

รวม 31 11.79 14,826,500                  5.81
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 1 0.38 1,800,000                     0.71 สนช

แผนงาน 3.2 การเกษตร 16 6.08 8,000,000                     3.14 สนช.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 1 0.38 100,000                        0.04 สศว.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 2 0.76 800,000                        0.31 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 0.38 50,000                         0.02 กองส่งเสริมฯ

รวม 21 7.98 10,750,000 4.21

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.38 20,000                         0.01 สป อบจ.

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมการโยธา 7 2.66 11,215,000                    4.40 สนช.

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 2 0.76 600,000                        0.24 กิจการสภา  อบจ.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.38 300,000                        0.12 กิจการสภา  อบจ.

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.38 200,000                        0.08 กองคลัง

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.38 1,000,000                     0.39 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 4 1.52 1,250,000                     0.49 กองการเจ้าหนา้ท่ี

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.38 100,000                        0.04 กองพสัดุฯ

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 4 1.52 1,159,000                     0.45 กองแผนฯ

รวม 22 8.37 15,844,000                  6.21

รวมทั้งสิ้น 263 100 255,077,926                100                            
6



ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงานทัว่ไป 4 277,000                    สป.อบจ.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานทัว่ไป 1 453,500                    สป.อบจ.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารงานทัว่ไป 1 32,000                      สป.อบจ.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทัว่ไป 1 51,900                      สป.อบจ.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริหารงานทัว่ไป 3 74,900                      สป.อบจ.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริหารงานทัว่ไป 1 160,000                    สป.อบจ.
ครุภัณฑ์ส านักงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 5 515,400                    สนช.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อุตสาหกรรมและการโยธา 4 5,330,800                 สนช.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรมและการโยธา 8 903,700                    สนช.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการโยธา 11 87,151,500               สนช.
ครุภัณฑ์ส ารวจ อุตสาหกรรมและการโยธา 1 68,000                      สนช.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมและการโยธา 3 231,800                    สนช.
ครุภัณฑ์ส านักงาน การศึกษา 2 760,800                    สศว.
ครุภัณฑ์การเกษตร การศาสนา 2 181,000                    สศว.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง การศาสนา 1 7,800                        สศว.
ครุภัณฑ์กีฬา การศาสนา 2 536,157                    สศว.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ การศึกษา 3 276,400                    สศว.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว การศาสนา 4 144,930                    สศว.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การศึกษา 5 3,280,000                 สศว.

บัญชสีรุปจ านวนครุภัณฑ์ทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 
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ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง การศึกษา 1 854,000                    สศว.
ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงานทัว่ไป 1 83,000                      กิจการสภา อบจ.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บริหารงานทัว่ไป 1 81,900                      กิจการสภา อบจ.
ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงานทัว่ไป 3 45,100                      กองแผนและงบประมาณ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทัว่ไป 1 854,000                    กองแผนและงบประมาณ
ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงานทัว่ไป 6 590,650                    กองคลัง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บริหารงานทัว่ไป 2 905,900                    กองคลัง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง การรักษาความสงบภายใน 4 9,446,000                 กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์การเกษตร การรักษาความสงบภายใน 1 149,500                    กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การรักษาความสงบภายใน 1 44,000                      กองป้องกันฯ
ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงานทัว่ไป 3 68,480                      กองพัสดุฯ
ครุภัณฑ์ส านักงาน บริหารงานทัว่ไป 2 59,200                      กองการเจ้าหน้าที่
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริหารงานทัว่ไป 2 34,500                      กองการเจ้าหน้าที่

รวมทัง้สิ้น  90 113,653,817            
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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 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน

เชียงราย
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานท่ี และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน
ค่ามหรสพการแสดง 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน

35,000,000 สวนไม้งามริมน้ ากก 
ใกล้สนามบิน
แม่ฟูาหลวง
จังหวัดเชียงราย

ส านักปลัดฯ

รวม 35,000,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02

แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ฟืน้ฟูและพัฒนา
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง
ด้วยวิธีชุมชนบ าบัด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน

200,000 จังหวัดเชียงราย ส านักปลัดฯ

2 สร้างเครือข่ายองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายและสถานพินิจ
สานใจ ห่วงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย
 "ต้านภัยยาเสพติด"

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน

200,000 จังหวัดเชียงราย ส านักปลัดฯ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

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.

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม 
เพือ่รณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน

240,000 จังหวัดเชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 640,000

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าวัสด
อุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน

20,000 จังหวัดเชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 20,000

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 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 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบติดผนัง

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน(รวมค่าติดต้ัง)
แบบติดผนงั จ านวน6 เคร่ืองๆ
ละ 28,000.-บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี ้ขนาดไมต่่ ากว่า
24,000 บทีียู

168,000     อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก จ านวน 
4 ตู้ๆละ 5,500.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
แบบ 2 บานมีมือจับชนิด
บิด
มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 

22,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

13     



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 ตู้เหล็กบานกระจก 
5 ฟุต

เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กบาน
5 ฟุต ขนาด 149.10 x
40.80 x 87.80 ซม.
จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,500.-
บาท เพือ่ใช้ในการจัดเก็บ
ฏีกาเบิกจ่าย และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
แห่งท่ี 2

11,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
(สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจงัหวัด
เชียงราย
แห่ง  ท่ี 2)

4 ม่านกันแสงยูวี เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือม่าน
กันแสงยูวี พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 รายการ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ติดต้ัง
ม่านจ านวน 5 จุด ขนาด
ไม่น้อยกว่า 197 ตาราง
เมตร เพือ่ใช้ติดต้ังในห้อง
ปฏิบัติงานตามภารกิจสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
แห่งท่ี 2

76,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
(สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจงัหวัด
เชียงราย
แห่ง  ท่ี 2)

รวม 277,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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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 รถจักรยานยนต์ ขนาด 

110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

เพือ่จัดซ้ือรถจักรยานยนต์
จ านวน 1 คัน  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด
110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ

51,900       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 51,900

พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 ชุดรถประชาสัมพันธ์ เพือ่จัดซ้ือชุดประชาสัมพันธ์
พร้อมติดต้ัง ส าหรับรถ
ประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เคร่ืองเล่นวิทยุแอนดรอย
จอขนาด 9 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง
2. โทรทัศน์ Smart TV 
ขนาด 42 นิ้ว จ านวน 1 
เคร่ือง 
3. ตู้ล าโพงเสียงกลาง+
เสียงแหลม ขนาด 15 นิ้ว 
จ านวน 4 ตัว
4. ล าโพงฮอร์น จ านวน 
4 ตัว

453,500     อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 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.

5. ชุดล าโพงซับเบสขนาด 
15 นิ้ว จ านวน ๒ ตัว พร้อมตู้
ซับเบส
6. ชุดล าโพงซับเบสขนาด 
1๐ นิ้ว จ านวน ๒ ตัว 
พร้อมตู้ซับเบส
7.ล าโพงเสียงกลาง ขนาด 
6 นิ้ว จ านวน 8 ตัว
8.ล าโพงเสียงแหลม จ านวน
8 ตัว
9.พาวเวอร์แอมป ์CLASS 
D/4CH จ านวน 4 ตัว
10.พาวเวอร์แอมป ์CLASS D
 จ านวน 2 ตัว
11.ชุดหลังคา เคร่ืองเสียง
ท้ายรถ จ านวน 1 ชุด
12.ไฟวบัวาบ จ านวน 2 ชุด
13.สวติซ์ซ่ิงเพาเวอร์
ซัพพลาย 12V-220V จ านวน
 1 ชุด

พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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.

14.อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ
จ านวน 1 เคร่ือง
15.ไฟส่องสว่าง จ านวน 
4 ชุด
16.ชุดมิกเซอร์ ควบคุม
เสียง (บลูทูธ) จ านวน 1 ชุด
17.ปรีแอมป์ จ านวน 1 ตัว
18.แบตเตอร่ี ขนาด 15๐
แอมป์ จ านวน 1 ก้อน
19.คาปาซิเตอร์ จ านวน
1 ตัว
20.ระบบสายไฟ จ านวน 
1 ชุด

รวม 453,500

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ 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 กล้อง Action Camera เพือ่จัดซ้ือกล้อง Action 
Camera จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ความละเอียดของภาพ
ไม่น้อยกว่า 12 ล้าน
พิกเซล 
2.สามารถถ่ายวีดีโอแบบ
4 Kคุณภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 60 เฟรม ต่อวินาที
3.การถ่ายภาพต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 200 FPS
4.การถ่าย Slow Motion
ไม่น้อยกว่า 6X 
5.มีระบบกันส่ันสะเทือน
6.มีหน้าจอส าหรับบอก
สถานะการถ่ายวีดีโอ

16,500       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 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.

7.มีระบบการบนัทึกเสียงใน
ตัวเคร่ือง
8.สามารถบนัทึกภาพนิ่งได้
และมีความละเอียดสูง
9.มีหนา้จอด้านหลังเพื่อ
แสดงภาพ
10.สามารถกันน้ าลึกได้
ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร

2 ไม้กันส่ันส าหรับ
กล้อง DSLR

เพื่อจัดซ้ือไม้กันส่ันส าหรับ
กล้อง DSLR จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.สามารถรองรับการใช้งาน
ร่วมกับกล้อง DSLR หรือ
กล้องMirror less 
2.สามารถเช่ือมต่อการท างาน
ด้วย Wi-Fi
3.เช่ือมต่อสัญญาณภาพไร้สาย
คุณภาพสูงถึง 1080Pหรือ HD
4.มีอุปกรณ์ปรับโฟกัสและการ
ซูมแบบไร้สาย

33,500       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.เป็นวัสดุแข็งแรง ทนทาน
6.มอเตอร์สามารถรองรับ
น้ าหนักได้อย่างน้อย 4 
กิโลกรัม
7.ระบบจ่ายไฟฟูาด้วย
แบตเตอร่ีและสามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
8.สามารถส่ังงานแบบไร้
สายผ่าน Smart Phone 
เพือ่การถ่ายทอดสด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ 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.

3 เลสส์กล้องถ่ายรูป เพื่อจัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายรูป
ขนาด 24-70 มิลลิเมตร 
จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1.เลนส์ EF-Mount/Full-
Frame Format
2.รูรับแสง: f/43-f/22
3.ช้ินเลนส์พเิศษ A spherical
2 ช้ินเลนส์ และ UD 2 ช้ิน
เลนส์
4.เคลือบผิว Super Spectra
5.ระบบโฟกัส วงแหวน USM
6.มีระบบกันส่ัน Optical
7.ระบบ Macro ก าลังขยายท่ี
0.7 x
8.กระบอกเลนส์ กันละอองน้ า
กันฝุุน
9.ม่านรูดรับแสง 9 กลีบ

24,900       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 74,900

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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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 ถังขยะคอนเทนเนอร์ เพือ่จัดซ้ือถังขยะคอนเทน

เนอร์ จ านวน 1 ถัง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
ขนาดตัวถังกว้าง 1.49 
เมตร ยาว 3.75 เมตร
สูง 1.70 เมตร ขนาดบรรจุ
ไม่ต่ ากว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 
ชนิดเท 2 ด้าน ฝาบานพับ

160,000     อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 160,000

พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

23     



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 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 

ส าหรับส านักงาน
เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 
16,000.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 Core)

32,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

รวม 32,000

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
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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 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.โชคชัย - 
ม.1 ต.หนองปา่กอ่ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.โชคชัย -
ต.หนองปา่กอ่
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ท่าข้าม - 
ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแกน่ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

350,000 ต.ท่าข้าม -
ต.หล่ายงาว
อ.เวียงแกน่
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.วาวี 
อ.แมส่รวย - ม.4 ต.หว้ยชมภ ู
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 280.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
1,680.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 ต.วาวี - 
ต.หว้ยชมภู
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ไมย้า 
อ.พญาเมง็ราย - ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ไมย้า 
อ.พญาเมง็ราย - 
ต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563
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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.

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,800.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

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

ส านักการช่าง

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย - 
ม.8 ต.หนองปา่กอ่ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ปงน้อย -
ต.หนองปา่กอ่
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย 
อ.แมส่รวย จ.เชียงราย - 
เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ 
จ.เชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 290.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,740.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 ต.ศรีถ้อย 
อ.แมส่รวย - 
อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่

ส านักการช่าง

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ปา่กอ่ด า -
ม.6 ต.บวัสลี อ.แมล่าว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ปา่กอ่ด า - 
ต.บวัสลี อ.แมล่าว
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.แมเ่จดีย์ -
ม.2 ต.แมเ่จดีย์ใหม ่อ.เวียงปา่เปา้
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,800.00 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 ต.แมเ่จดีย์ -
ต.แมเ่จดีย์ใหม่
อ.เวียงปา่เปา้
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.ดงมะดะ
อ.แมล่าว - ม.16 ต.แมส่รวย 
อ.แมส่รวย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หรือพื้นที่ไมน้่อย
กว่า 840.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ดงมะดะ
อ.แมล่าว -
ต.แมส่รวย
อ.แมส่รวย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แมต่  า 
อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย

 ิผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - 
ต.แมต่  า
อ.พญาเมง็ราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง 

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.โปง่แพร่ 
อ.แมล่าว - ม.2 ต.หว้ยชมภ ู
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.โปง่แพร่
อ.แมล่าว -
ต.หว้ยชมภู
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.หล่ายงาว -
ม.3 ต.มว่งยาย อ.เวียงแกน่ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 415.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 2,490.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,700,000 ต.หล่ายงาว - 
ต.มว่งยาย 
อ.เวียงแกน่ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ง้ิว - ม.3 
ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 290.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,740.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 ต.ง้ิว - ต.ปล้อง
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ปอ - ม.2
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแกน่ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 370.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 2,220.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,300,000 ต.ปอ - ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแกน่ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แมเ่ปา - 
ม.9 ต.ตาดควัน อ.พญาเมง็ราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 5,400.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

3,000,000 ต.แมเ่ปา - 
ต.ตาดควัน
อ.พญาเมง็ราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

17 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7,ม.10 ต.บวัสลี
อ.แมล่าว - ม.15 ต.ปา่ออ้ดอนชัย
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.บวัสลี
อ.แมล่าว - 
ต.ปา่ออ้ดอนชัย 
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปงน้อย - 
ม.1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ปงน้อย - 
ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

19 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปา่ตาล - 
ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,800.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 ต.ปา่ตาล - ต.ต้า 
อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

20 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - 
ม.13 ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,800.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 ต.ยางฮอม - 
ต.ปา่ตาล
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

21 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.จันจว้า
อ.แมจ่ัน - ม.4 ต.ปา่สัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
930.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.จันจว้า 
อ.แมจ่ัน - 
ต.ปา่สัก
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

22 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.หว้ยซ้อ - 
ม.4 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 1,775.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
10,650.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

6,000,000 ต.หว้ยซ้อ - 
ต.คร่ึง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.แมไ่ร่ - ม.3
ต.แมค่ า อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
930.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม

500,000 ต.แมไ่ร่ - ต.แมค่ า
อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เวียงกาหลง
 - ม.9 ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 440.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 2,640.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,500,000 ต.เวียงกาหลง
 - ต.ปา่ง้ิว
อ.เวียงปา่เปา้
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

30



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.

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ปา่ตึง 
อ.แมจ่ัน - ม.3 ต.แมส่ลองนอก อ.
แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
930.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ปา่ตึง - 
ต.แมส่ลองนอก
อ.แมฟ่้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แมอ่อ้ 
อ.พาน - ม.31 ต.หว้ยสัก 
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,500.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

815,000 ต.แมอ่อ้ - 
ต.หว้ยสัก
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.หว้ยชมภู
- ม.11 ต.แมก่รณ์ 
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
780.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.หว้ยชมภ ู- 
ต.แมก่รณ์
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

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

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

31



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.

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.แมย่าว
อ.เมอืงเชียงราย - ม.19 ต.ปา่ตึง 
อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 130.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
780.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.แมย่าว 
อ.เมอืงเชียงราย -
ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.ดอยงาม
- ม.7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 190.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,140.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

620,000 ต.ดอยงาม - 
ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน - ม.4,ม.8 ต.ดอยลาน 
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,500.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

815,000 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน - 
ต.ดอยลาน
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.แมย่าว - 
ชุมชนหว้ยปลากัง้ เขตเทศบาล
นครเชียงราย อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.แมย่าว -
ชุมชนหว้ยปลากัง้
เขตเทศบาลนคร
เชียงราย
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

32



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.

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ริมกก - ม.3
ต.แมข่้าวต้ม อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ริมกก - 
ต.แมข่้าวต้ม
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.แมค่ า - 
ม.4 ต.แมไ่ร่ อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
930.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.แมค่ า - ต.แมไ่ร่
อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แมส่ลองใน
- ม.14 ต.เทอดไทย 
อ.แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 700.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,200.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

3,000,000 ต.แมส่ลองใน
- ต.เทอดไทย
อ.แมฟ่้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สันกลาง
- ม.14 ต.เจริญเมอืง อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

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

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

33



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.

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.จอมสวรรค์
- ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 220.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,320.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

1,000,000 ต.จอมสวรรค์
- ต.จันจว้าใต้
อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ทรายขาว
- ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 5,400.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

3,000,000 ต.ทรายขาว - 
ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แมค่ า 
อ.แมจ่ัน - ม.15 ต.แมฟ่้าหลวง 
อ.แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 155.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
930.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.แมค่ า อ.แมค่ า
- ต.แมฟ่้าหลวง
อ.แมฟ่้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แมเ่ย็น - 
ม.16 ต.มว่งค า อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.แมเ่ย็น - 
ต.มว่งค า อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

34



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.

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ดอยฮาง - 
ม.8 ต.หว้ยชมภ ูอ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 135.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
810.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.ดอยฮาง - 
ต.หว้ยชมภู
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.แมค่ า 
อ.แมจ่ัน - ม.15 ต.แมฟ่้าหลวง 
อ.แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 155.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
930.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.แมค่ า 
อ.แมจ่ัน - 
ต.แมฟ่้าหลวง
อ.แมฟ่้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.สันกลาง - 
ม.4 ต.ปา่หุง่ อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

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

ส านักการช่าง

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปา่หุง่ อ.พาน
จ.เชียงราย - ม.1 ต.วังแกว้ 
อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 875.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 5,250.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

3,000,000 ต.ปา่หุง่ อ.พาน
จ.เชียงราย -
ต.วังแกว้ 
อ.วังเหนือ 
จ.ล าปาง

ส านักการช่าง

45 กอ่สร้างถนนลาดยางพาราเคพชีล
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง 
ม.2 ต.โปง่ผา - ม.9 ต.เวียงพางค า
อ.แมส่าย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 940.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 5,640.00 
ตารางเมตร

2,500,000 ต.โปง่ผา - 
ต.เวียงพางค า
อ.แมส่าย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

46 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ศรีเมอืงชุม -
ม.9 ต.เวียงพางค า อ.แมส่าย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 500.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 3,000.00 
ตารางเมตร

1,300,000 ต.ศรีเมอืงชุม -
ต.เวียงพางค า 
อ.แมส่าย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

47 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.เวียงพางค า
- ม.5 ต.ศรีเมอืงชุม อ.แมส่าย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 170.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,020.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.เวียงพางค า -
ต.ศรีเมอืงชุม
อ.แมส่าย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

48 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ปล้อง - ม.4
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 93.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 
558.00 ตารางเมตร

325,000 ต.ปล้อง - 
ต.ศรีดอนไชย
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

49 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ปา่แดด - 
ม.8 ต.ปา่แงะ อ.ปา่แดด 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 970.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 5,820.00 
ตารางเมตร

3,000,000 ต.ปา่แดด - 
ต.ปา่แงะ
อ.ปา่แดด
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

50 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย 
- ม.9 ต.แมล่อย อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 555.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 3,330.00 
ตารางเมตร

1,675,000 ต.ศรีดอนไชย
- ต.แมล่อย
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
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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.

51 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.7 
ต.มว่งยาย - ม.1 ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแกน่ จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 26.00 เมตร 
(ชนิดไมม่ทีางเดินเท้า)

2,650,000 ต.มว่งยาย - 
ต.หล่ายงาว
อ.เวียงแกน่
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

52 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 ต.เมง็ราย 
อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร 
(ชนิดไมม่ทีางเดินเท้า)

2,500,000 ต.เมง็ราย 
อ.พญาเมง็ราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

53 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.11 ต.แมส่ลองนอก 
อ.แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
(ชนิดไมม่ทีางเดินเท้า)

1,500,000 ต.แมส่ลองนอก
อ.แมฟ่้าหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

54 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 ต.สันทราย 
อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 
(ชนิดมทีางเดินเท้า)

2,000,000 ต.สันทราย 
อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

55 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.3 ต.แมส่ลองใน 
อ.แมฟ่้าหลวง จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
(ชนิดไมม่ทีางเดินเท้า)

1,500,000 ต.แมส่ลองใน 
อ.แมฟ่้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

56 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.26,
ม.27 ต.วาวี อ.แมส่รวย - ม.7 
ต.หว้ยชมภ ูอ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ขยายผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากเดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 400.00 เมตร
เป็นผิวจราจร 
กว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 400.00 เมตร 
โดยพื้นที่ขยายไมน้่อยกว่า 800.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

500,000 ต.วาวี อ.แมส่รวย
- ต.หว้ยชมภ ู
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

57 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง 
ม.6 เขต ทต.ดงมะดะ - ม.19 
เขต ทต.แมล่าว อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากเดมิ กว้าง 4.00 เมตร ความยาว
รวม 835.00 เมตร
เป็นผิวจราจร
กว้าง  6.00 เมตร 
ความยาวรวม 835.00 เมตร
โดยพื้นที่ขยายไมน้่อยกว่า 1,670.00
 ตารางเมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

2,000,000 ทต.ดงมะดะ - 
ทต.แมล่าว 
อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
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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.

58 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ปา่แดด - 
ม.7 ต.แมพ่ริก อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดมิ กว้าง4.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
เป็น กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 60.00 ยาว 
(ชนิดมทีางเดินเท้า)

4,000,000 ต.ปา่แดด -  
ต.แมพ่ริก 
อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

59 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.หว้ยไคร้ -
 ม.6 ต.บา้นด้าย อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร 
เป็น กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร 
(ชนิดมทีางเดินเท้า)

500,000 ต.หว้ยไคร้ - 
ต.บา้นด้าย 
อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

60 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ทุ่งกอ่ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.3 ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ขยายสะพาน คสล. 
จากเดมิ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00
 เมตร 
เป็น กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร 
(ชนิดไมม่ทีางเดินเท้า)

1,000,000 ต.ทุ่งกอ่ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - 
ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

61 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.แมจ่ัน
- ม.1 ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จากเดมิ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
เป็น กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
(ชนิดมทีางเดินเท้า)

2,000,000 ต.แมจ่ัน - 
ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง  

62 ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator Set) ส าหรับอาคาร
ส านักงาน อบจ.เชียงราย

ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Generator Set) จ านวน 
1 ระบบ ขนาด 100 kVA และ
อปุกรณ์ประกอบ

1,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

63 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหมอ้แปลงไฟฟ้าขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 ระบบ 
ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหมอ้แปลงไฟฟ้า
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
ไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA พร้อมระบบ
ไฟ้าส่องสว่าง

4,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

40



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.

64 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.17 
ต.เจริญเมอืง - ม.5 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 135 เมตร 
พร้อมบอ่พักคอนกรีต
เสริมเหล็ก 11 บอ่

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

ส านักการช่าง

65 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.4 
ต.สันติสุข - ม.24 ต.เมอืงพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย

ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 
0.80 เมตร 
จ านวน 152.00 เมตร 
พร้อมบอ่พักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 10 บอ่

750,000 ต.สันติสุข - 
ต.เมอืงพาน 
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

66 ซ่อมแซมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.3 
ต.ปา่ออ้ดอนชัย - ม.8 ต.ท่าสาย
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร 
(ชนิดไมม่ทีางเดินเท้า)

500,000 ต.ปา่ออ้ดอนชัย -
ต.ท่าสาย 
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

67 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.26 ต.วาวี 
อ.แมส่รวย - ม.2 ต.หว้ยชมภ ู
อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 230.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,380.00 
ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร

500,000 ต.วาวี อ.แมส่รวย
- ต.หว้ยชมภ ู
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

68 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ศรีเมอืงชุม -
ม.2 ต.โปง่ผา อ.แมส่าย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 550.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 3,300.00 
ตารางเมตร

1,200,000 ต.ศรีเมอืงชุม - 
ต.โปง่ผา 
อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

69 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สันสลี - ม.1
ต.เวียง อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 460.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 2,760.00 
ตารางเมตร

1,500,000 ต.สันสลี - ต.เวียง
อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

70 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.โชคชัย - 
ม.1 ต.หนองปา่กอ่ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 4,000.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
24,000.00 ตารางเมตร

500,000 ต.โชคชัย - 
ต.หนองปา่กอ่
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

71 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย - 
ม.8 ต.หนองปา่กอ่ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 12,000.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปงน้อย - 
ต.หนองปา่กอ่ 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

72 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 18,000.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ต้า อ.ขุนตาล -
ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

73 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เมอืงชุม - 
ม.4 ต.ผางาม อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 3,500 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 21,000.00 
ตารางเมตร

1,500,000 ต.เมอืงชุม - 
ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
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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.

74 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ศรีถ้อย - 
ม.19 ต.ปา่แดด อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย

 ิผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 800.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,800.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ศรีถ้อย - 
ต.ปา่แดด 
อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

75 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.เวียงกาหลง
 - ม.9 ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,200.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.เวียงกาหลง - 
ต.ปา่ง้ิว 
อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

76 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.แมย่าว - 
ม.6 ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 7,200.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.แมย่าว - 
ต.บา้นดู่ 
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

77 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.16 ต.ปา่ซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 710.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,260.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปา่ซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - 
ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

78 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.ยางฮอม -
ม.13 ต.ปา่ตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 8,400.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ยางฮอม -  
ต.ปา่ตาล 
อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

79 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.19 ต.หว้ยสัก 
อ.เมอืงเชียงราย - ม.11 ต.แมอ่อ้
อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 8,400.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.หว้ยสัก 
อ.เมอืงเชียงราย -
ต.แมอ่อ้ อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

80 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.บา้นโปง่ -
ม.15 ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,500.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.บา้นโปง่ - 
ต.ปา่ง้ิว 
อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

81 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ปงน้อย - 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

 ิผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปงน้อย - 
ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

82 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ปา่ซาง - 
ม.10 ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร 
ความยาวรวม 620.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,340.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปา่ซาง - 
ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

83 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ปา่ตาล 
อ.ขุนตาล - ม.8 ต.เมง็ราย 
อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 8,400.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปา่ตาล 
อ.ขุนตาล -
ต.เมง็ราย 
อ.พญาเมง็ราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
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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.

84 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.เวียง - ม.4
ต.สันสลี อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,500.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.เวียง - ต.สันสลี
อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

85 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.โชคชัย - 
ม.8 ต.หนองปา่กอ่ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.โชคชัย - 
ต.หนองปา่กอ่ 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

86 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง - ม.1 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร

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

ส านักการช่าง

87 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ปา่ซาง - 
ม.9 ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,000.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 12,000.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปา่ซาง - 
ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

88 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.เวียงกาหลง
- ม.3 ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,200.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.เวียงกาหลง - 
ต.ปา่ง้ิว 
อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

89 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.เวียง - 
ม.7 ต.บา้นโปง่ อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,500.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.เวียง - 
ต.บา้นโปง่
อ.เวียงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

90 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง - ม.11 ต.บา้นแซว 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง -
ต.บา้นแซว 
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

91 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปงน้อย - 
ม.1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,050.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 6,300.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปงน้อย - 
ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

92 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปงน้อย - 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 3,600.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ปงน้อย -
ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

93 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.แมส่รวย 
อ.แมส่รวย - ม.7 ต.ธารทอง 
อ.พาน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 800.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 4,800.00 
ตารางเมตร

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

ส านักการช่าง

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
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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.

94 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ริมกก - 
ม.11 ต.นางแล อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 7,200.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ริมกก -
ต.นางแล
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

95 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ริมกก - 
ม.15 ต.บา้นดู่ อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 7,200.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ริมกก - 
ต.บา้นดู่
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

96 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ธารทอง 
อ.พาน - ม.1 ต.จอมหมอกแกว้ 
อ.แมล่าว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 8,400.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ธารทอง 
อ.พาน - 
ต.จอมหมอกแกว้ 
อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

97 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ริมกก - 
ม.11 ต.นางแล อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,200.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 7,200.00 
ตารางเมตร

500,000 ต.ริมกก - 
ต.นางแล 
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

98 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ดอยลาน 
อ.เมอืงเชียงราย - ม.1 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,400.00 เมตร 
หรือพื้นที่ไมน้่อยกว่า 8,400.00 
ตารางเมตร

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

ส านักการช่าง

100,500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

รวม

47



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 ปรับปรุงภมูทิัศน์ข่วงวัฒนธรรม
เมอืงเทิง (ระยะที่ 4) ม.1 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกอบด้วยงานระบบไฟฟ้าภายนอก
อาคารทั้งหมดและงานปรับปรุงภมูิ
ทัศน์โดยรวมทั้งหมด จ านวน 1 แหง่

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

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณ
อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชนประจ า
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ม.11 ต.ทุ่งกอ่
 อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
850.00 ตารางเมตร 
หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร

500,000 ม.11 ต.ทุ่งกอ่ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

3 ปรับปรุงสวนมติรภาพแมส่าย 
ม.6 ต.แมส่าย อ.แมส่าย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั 
ม.4 ต.เวียงพางค า อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย

ปรับปรุงสภาพภมูทิัศน์ 
และงานระบบสวนมติรภาพ
แมส่าย จ านวน 1 แหง่

3,000,000 ต.แมส่าย
ต.เวียงพางค า
อ.แมส่าย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

6,500,000

พ.ศ.2564

รวม

แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว แบบ ผด.02

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

48



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 ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แหง่ที่ 2 
ต.สันทราย อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

จ านวน 1 แหง่ ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงปา้ย 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 6.40 เมตร 
ความสูง 1.80 เมตร 
จ านวน 1 ปา้ย
2. ปรับปรุงหอ้งน้ า
ภายในอาคาร

500,000 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แหง่ที่ 2

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงอาคารที่ท าการ
ท่าเทียบเรือเชียงของ 
ในระยะที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

จ านวน 1 แหง่ 
ขนาดกว้าง 19.00 เมตร 
ยาว  38.00 เมตร

1,100,000 ท่าเทียบเรือ
เชียงของ

ส านักการช่าง

1,600,000รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ติดต้ังโคมไฟถนน (LED) 
ในถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพื่อติดต้ังโคมไฟถนน ชนิด (LED) ใน
ถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ขนาดไมน้่อยกว่า 20 วัตต์ 
จ านวน 5 สายทาง

500,000 ถนนที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ติดต้ังปา้ยช่ือสายทาง 
ปา้ยส้ินสุดสายทาง
และปา้ยสายทาง 
ถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพื่อติดต้ังปา้ยช่ือสายทาง 
ปา้ยส้ินสุดสายทาง และปา้ยสายทาง
ถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย
1. ปา้ยช่ือสายทาง 
ขนาดปา้ยกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 1.20 เมตร 
2. ปา้ยส้ินสุดสายทาง 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 1.20 เมตร
3. ปา้ยสายทาง 
ขนาดกว้าง 0.60  เมตร 
ยาว 0.60 เมตร 
รวมจ านวน 130 ปา้ย

500,000 ถนนที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั แบบ ผด.02
แผนงาน  เคหะและชุมชน

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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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.

3 ติดต้ังอปุกรณ์เตือน บอกทาง
และอปุกรณ์อ านวยความปลอดภยั
ในถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพื่อติดต้ังอปุกรณ์เตือน บอกทาง 
และอปุกรณ์อ านวยความปลอดภยั
ในถนนที่อยูใ่นความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ านวน 10 สายทาง

500,000 ถนนที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง

1,500,000

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั แบบ ผด.02
แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ
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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 กอ่สร้างอาคารฝึกอบรมภายในศูนย์
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ขยะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อาคาร จ านวน 1 หลัง  
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร

1,800,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

1,800,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รวม

แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
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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 กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนัตล่ิง 
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร 
จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.12 ต.ดงมะดะ 
อ.แมล่าว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกบั ม.8 
ต.จอมหมอกแกว้ อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ขนาดสันฝาย กว้าง 8.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ดงมะดะ - 
ต.จอมหมอกแกว้ 
อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

3 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.13 ต.ดงมะดะ 
อ.แมล่าว จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกบั ม.8 
ต.จอมหมอกแกว้ อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ขนาดสันฝาย 
กว้าง 6.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ดงมะดะ - 
ต.จอมหมอกแกว้ 
อ.แมล่าว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

4 กอ่สร้างพนังกัน้น้ า ม.16 
ต.แมย่าว อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร
จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.แมย่าว 
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
แผนงาน  การเกษตร

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563
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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.

5 ขุดลอกโดยรอบหนองซางน้อย 
ม.10 ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั 
ม.1 ต.ปา่ซาง อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
พื้นที่ประมาณ 6-1-00 ไร่
(10,000.00 ตารางเมตร) 
ลึก 4.00 เมตร ขุดลอกใหม่
ใหม้เีฉล่ียพื้นที่ประมาณ
6-1-00 ไร่ (10,000.00 ตาราง
เมตร) ลึก 5.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า 
12,500.00 ลูกบาศกเ์มตร (รวมค่า
ขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ปา่ตึง-ต.ปา่ซาง
อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

6 ขุดลอกโดยรอบหนองโล๊ะ
ปราสาท ม.6 ต.ปา่ตึง อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั
ม.12 ต.แมจ่ัน อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
พื้นที่ประมาณ 5-1-00 ไร่ 
(8,400.00 ตารางเมตร) 
ลึก 4.00 เมตร ขุดลอกใหม่
ใหม้เีฉล่ียพื้นที่ประมาณ 
5-1-00 ไร่ 
(8,400.00 ตารางเมตร) 
ลึก 5.50 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
12,500.00 ลูกบาศกเ์มตร (รวมค่า
ขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ปา่ตึง-ต.แมจ่ัน 
อ.แมจ่ัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
แผนงาน  การเกษตร

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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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.

7 ขุดลอกร่องโปง่ 
ช่วงระหว่าง ม.15 ต.ทุ่งกอ่ - 
ม.4 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 30.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 40.00 เมตร 
ลึก 5.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
12,400.00 ลูกบาศกเ์มตร (รวมค่า
ขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ทุ่งกอ่ -  
ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

8 ขุดลอกล าหว้ยแมค่าว 
ช่วงระหว่าง ม.2 ต.ทรายขาว
 - ม.8 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตรหรือปริมาตร
ดินขุดไมน้่อยกว่า 14,750.00 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 แหง่

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

ส านักการช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
แผนงาน  การเกษตร
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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.

9 ขุดลอกล าหว้ยยางฮอม 
ช่วงระหว่าง ม.12 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แมต่  า 
อ.พญาเมง็ราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 2,375.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 เมตร 
ลึก 1.80 เมตร 
ยาว 2,375.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
14,740.00 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1
 แหง่

500,000 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล 
- ต.แมต่  า
อ.พญาเมง็ราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

10 ขุดลอกล าหว้ยร่องขุน่ 
ช่วงระหว่าง ม.5 ต.ดอยลาน 
อ.เมอืงเชียงราย - ม.6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 2,550.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 2,550.00 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
14,750.00 ลูกบาศกเ์มตร 
จ านวน 1 แหง่

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

ส านักการช่าง

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
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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.

11 ขุดลอกหนองจอโปง่ ม.23 
ต.หว้ยสัก อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั
ม.4 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
กว้าง 8.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 1,895.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย 
กว้าง 8.00 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 1,895.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
14,750.00 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1
 แหง่

500,000 ต.หว้ยสัก 
อ.เมอืงเชียงราย - 
ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

12 ขุดลอกหนองเต่า ม.15 ต.ทุ่งกอ่
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกบั ม.5 ต.ปา่ซาง
 อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สภาพเดิมพื้นที่โดยเฉล่ีย 4-1-75 ไร่ 
(7,100.00 ตารางเมตร) 
ลึก 3.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้พีื้นที่โดยเฉล่ีย
4-1-75 ไร่ 
(7,100.00 ตารางเมตร) 
ลึก 5.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
12,000.00 ลูกบาศกเ์มตร 
(รวมค่าขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ทุ่งกอ่-ต.ปา่ซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
แผนงาน  การเกษตร
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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.

13 ขุดลอกหนองน้ าหว้ยบา้น 
ม.26 ต.หว้ยสัก อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั
ม.6 ต.ท่าสาย อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 790.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 790.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
14,750.00 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1
 แหง่

500,000 หว้ยสัก-ต.ท่าสาย 
อ.เมอืงเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

14 ขุดลอกหนองผ า ม.9 ต.แมส่รวย 
อ.แมส่รวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกบั ม.7 ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 37.00 เมตร 
ลึก 3.20 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
10,800.00 ลูกบาศกเ์มตร (รวมค่า
ขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

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

ส านักการช่าง

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงาน  การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
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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.

15 ขุดลอกหนองย่าแดง 
ม.4 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั
ม.6 ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 32.00 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 225.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
13,370.00 ลูกบาศกเ์มตร (รวมค่า
ขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - 
ต.บญุเรือง 
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16 ขุดลอกอา่งเกบ็น้ าบา้นดอนชัย 
ม.10 ต.ท่ากอ๊ อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกบั
ม.8 ต.เจดีย์หลวง อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
ขุดลอกใหมใ่หม้ขีนาดเฉล่ีย
กว้าง 32.00 เมตร 
ลึก 3.60 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หรือปริมาตรดินขุดไมน้่อยกว่า
10,100.00 ลูกบาศกเ์มตร
(รวมค่าขนย้าย) จ านวน 1 แหง่

500,000 ต.ท่ากอ๊ - 
ต.เจดีย์หลวง 
อ.แมส่รวย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

8,000,000

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
แผนงาน  การเกษตร

รวม
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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 เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านการช่าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ ค่าเช่า
อปุกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเปา๋ หรือส่ิงที่ใช้
ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จ าเปน็
ในการฝึกอบรม

200,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เพิ่มศักยภาพความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏบิติัตาม
กฎกระทรวง ผังเมอืงรวม 
จ.เชียงราย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัการใช้และการตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอปุกรณ์ ค่า
เช่าอปุกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเปา๋ หรือส่ิงที่
ใช้ในการบรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จ าเปน็
ในการฝึกอบรม

200,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

3 กอ่สร้างฐานคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อติดต้ัง
ถังบรรจุยางและถังบรรจุ
ปนูซีเมนต์ บริเวณด้านหลัง
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. ฐานบรรจุยาง 
กว้าง 1.75 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จ านวน 3 ฐาน
2. ฐานบรรจุปนูซีเมนต์ 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร จ านวน 1 ฐาน

500,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 กอ่สร้างบา้นพักข้าราชการ
ผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า 
บริเวณศูนย์เคร่ืองจักรกล ดอยเขา
ควาย 
ต.รอบเวียง อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

จ านวน 1 หลัง เน้ือที่ใช้สอย 
110 ตารางเมตร รายละเอยีดดังน้ี
1. งานกอ่สร้างบา้นพัก 1,200,000 
x factor f 1.3050 เปน็เงิน 
1,566,000 บาท
2. งานระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 1 เคร่ือง และขนาด 
18,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง 
เปน็เงิน 21,000 บาท
3. งานจัดซ้ือครุภณัฑ์ เช่น เตียง ตู้
เส้ือผ้า โทรทัศน์ และอืน่ ๆ 
เปน็เงิน 200,000 บาท

1,815,000 ศูนย์เคร่ือง
จักรกล 
ดอยเขาควาย 
ต.รอบเวียง 
อ.เมอืงเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

5 กอ่สร้างระบบท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ่พัก 
ถนนวงเวียนเกาะกลางถนน 
ฟุตบาททางเท้า และปรับปรุงภมูิ
ทัศน์

กอ่สร้างระบบท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอ่พกั ถนนวงเวยีน เกาะกลาง
ถนน ฟตุบาททางเท้าและปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณถนนและลานเอนกประสงค์หลัง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย
รายละเอยีดดังต่อไปนี้
1. วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร และ
ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พร้อม
บอ่พกั ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 600.00 
เมตร
2. กอ่สร้างถนนวงเวยีน จ านวน 1 แหง่
3. กอ่สร้างเกาะกลางถนน ขนาดกวา้ง 2.50
 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 375.00 
เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 937.50 ตาราง
เมตร
4. กอ่สร้างฟตุบาททางเท้า ขนาดกวา้ง 
2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 
500.00 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,000 ตารางเมตร

3,600,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5.ปรับปรุงภมูิทัศน์โดยรอบพืน้ที่ 
จ านวน 1 แหง่

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

6 กอ่สร้างโรงจอดรถ
และเกบ็วัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 หลัง บริเวณด้านหลัง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 28.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย
ไมน้่อยกว่า 238.00 ตารางเมตร

1,300,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

7 กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ
และเคร่ืองจักรกลหนัก
พร้อมหอ้งท างาน
บริเวณด้านหลังส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อาคาร จ านวน 1 หลัง บริเวณด้านหลัง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ขนาดกว้าง 10.50 เมตร 
ยาว 56.00 เมตร สูง 6.00 เมตร

3,600,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

11,215,000

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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 เกา้อีจ้ัดเล้ียงพนักพิง
ทรงมงกฎุ

ค่าจัดซ้ือเกา้อีจ้ัดเล้ียงพนักพิง
ทรงมงกฎุ ขนาดเหล็ก 6 หนุ 
หนา 1.20 มลิลิเมตร เบาะนวมสี
น้ าตาล จ านวน 200 ตัว ๆ ละ 
600 บาท รายละเอยีดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

120,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
(รวมค่าติดต้ัง) จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมคุีณลักษณะ ดังน้ี 
ขนาดไมน้่อยกว่า 15,000 บทีียู

27,400 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติส าเร็จรูป ค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติส าเร็จรูป
ขนาดกว้าง 2.00 เมตรความสูงรวม
ฐาน 4.00 เมตร จ านวน 1 ชุด 
รายละเอยีด ตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.ชร.ก าหนด

74,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

4 โต๊ะพับหน้าเมลามนี
ลายไม้

ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับหน้าเมลามนีลายไม้
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 1.80 เมตร สูง 0.75 เมตรโครง
ขาเหล็กไมน้่อยกว่า 1.20 น้ิว พับได้ 
เหล็กหนา 1 มลิลิเมตร 
ชุบโครเมยีม จ านวน 40 ตัว ๆ ละ 
1,350 บาท รายละเอยีดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

54,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 โต๊ะสแตนเลส ค่าจัดซ้ือโต๊ะสแตนเลส 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 1.80 เมตร สูง 0.75 เมตร โครง
ขาเหล็กขนาดไมน้่อยกว่า 1.20 น้ิว 
พับได้ หน้าโต๊ะหนา 0.60 มลิลิเมตร 
จ านวน 80 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท 
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่
 อบจ.ชร. ก าหนด

240,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

515,400

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ที่เกดิขึน้จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม
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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 เคร่ืองยนต์เบนซิน ค่าจัดซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 แรงมา้ เคร่ืองยนต์ไมน้่อย
กว่า 270 ซีซี จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่
 อบจ.ชร. ก าหนด

16,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคล่ือน 2 ล้อ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400
 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ า
กว่า 110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
575,000 บาท

1,150,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคล่ือน 4 ล้อ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 
กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้
แค็บ จ านวน 4 คันๆ ละ 1,025,000
 บาท

4,100,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 หลังคารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน

ค่าจัดซ้ือหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จ านวน
 2 หลัง ๆ ละ 32,400 บาท

64,800 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5,330,800

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2564

รวม

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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 เคร่ืองเปา่ลม 
(แบบสะพายหลัง)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเปา่ลม(แบบสะพาย
หลัง)เปน็เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
กระบอกสูบไมน้่อยกว่า 51.70 ซีซี 
ก าลังเคร่ืองยนต์ไมน้่อยกว่า 1.50 
กโิลวัตต์/2.04แรงมา้จ านวน4เคร่ืองๆ
ละ 5,800 บาท รายละเอยีดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร.ก าหนด

23,200 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เคร่ืองพ่นยา 
(แบบสะพายหลัง)

ค่าจัดซ้ือพ่นยา (แบบสะพายหลัง) 
เปน็เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 25 ลิตร 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,500 บาท
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.ชร. ก าหนด

7,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 เคร่ืองเล่ือยยนต์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 12 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 8,000 บาท รายละเอยีดตาม
รูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

16,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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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.

4 เคร่ืองสูบน้ า แบบแช่ 
(ไดโว)่ ไฟ 1 เฟส 
400 วัตต์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบแช่ (ไดโว)่ 
ไฟ 1 เฟส 400 วัตต์ ขนาด 2 น้ิว 
สูบน้ าได้ 280 ลิตร/นาที จ านวน 4 
เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท 
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.ชร. ก าหนด

30,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 เคร่ืองสูบน้ า แบบแช่ 
(ไดโว)่ ไฟ 3 เฟส 
1,500 วัตต์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบแช่ (ไดโว)่ 
ไฟ 3 เฟส 1,500 วัตต์ ขนาด 3 น้ิว
สูบน้ าได้ 330 ลิตร/นาที จ านวน 12 
เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท 
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.ชร. ก าหนด

216,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

6 เคร่ืองสูบน้ า 
แบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,700 ลิตร/นาที 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 35,000 บาท
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.ชร. ก าหนด

105,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

7 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
มอเตอร์ไฟฟ้า

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500 ลิตร/นาที 
ขนาดท่อส่งไมน้่อยกว่า 4 น้ิว (100 
มลิลิเมตร) จ านวน 15 เคร่ือง ๆ ละ 
32,100 บาท

481,500 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร
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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.

8 ปัม๊บาดาล ค่าจัดซ้ือปัม๊น้ าบาดาล ขนาด 2 แรงมา้
 1,500 วัตต์ ขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง รายละเอยีดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

25,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

903,700

ประเภทครุภณัฑ์การเกษตร แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม
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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 เคร่ืองเจาะคอนกรีตพร้อม
เคร่ืองยนต์เบนซินและอปุกรณ์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีตพร้อม
เคร่ืองยนต์เบนซินและอปุกรณ์ รองรับ
กระบอกเจาะคอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1- 8 น้ิว ประกอบ
เคร่ืองยนต์เบนซินความจุถังน้ ามนั
เช้ือเพลิงไมน้่อยกว่า 2 ลิตร และเชือก
ดึงสตาร์ทพร้อมกระบอกหวัเจาะเพชร
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว และ 4 
น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 110,000
 บาท รายละเอยีดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

220,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

2 เคร่ืองผสมยาง (แอสฟัลท์)
แบบเคล่ือนที่ได้ 
(Mobile Plant Asphalt)

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองผสมยาง (แอสฟลัท์) 
แบบเคล่ือนที่ได้ (Mobile Plant Psphalt) 
จ านวน 8 รายการ ประกอบด้วย
1.ชุดผสมยางมะตอย (Asphalt) 
แบบเคล่ือนที่ติดต้ังบนหางเทรลเลอร์
แบบไม่น้อยกวา่3เพลา จ านวน 1 ชุด
ราคา 39,000,000 บาท
2.ถงัเกบ็ความร้อนบรรจยุางมะตอยและ
น้ ามันเชื้อเพลิง และอปุกรณ์
ความร้อนใหน้้ ามัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 
60,000ลิตร ติดต้ังบนหางเทรลเลอร์
ไม่น้อยกวา่ 1 เพลา จ านวน 1 ชุด ราคา 
7,319,000 บาท
3.ระบบการน ายางมะตอยและกรวด 
เพือ่น ากลับมาใช้ใหม่ จ านวน1ระบบ 
ราคา 6,961,000 บาท
4.รถยนต์หวัลากเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่
น้อยกวา่ 6 สูบ 4 จงัหวะ มีก าลังขนาด
ไม่น้อยกวา่ 360 แรงม้าจ านวน 1 คัน 
พร้อมหางเทรลเลอร์จ านวน 1 คัน พร้อม
หางเทรลเลอร์ ไม่น้อยกวา่ 3 เพลา

69,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

ส าหรับบรรทุกชุดผสมยางมะตอย 
(Asphalt)ราคา 5,800,000 บาท  
5.เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 400
 kVA ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 380 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 2,000,000 บาท
6.รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
90 แรงม้า จ านวน 1 คัน ราคา 
3,400,000 บาท
7.รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิกแบบแขน
ตรง มีก าลังไม่น้อยกวา่ 150 แรงม้า จ านวน
 1 คัน ส าหรับบรรทุกชุดระบบการน ายาง
มะตอยและกรวด เพือ่น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Reclaimed Asphalt Pavement) และ
อปุกรณ์ ราคา 2,600,000 บาท
8.รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน
ส าหรับบรรทุกเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 
ราคา 1,920,000 บาท รายละเอยีด
ตามรูปแบบและรายการที่ 
อบจ.ชร. ก าหนด

พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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.

3 ชุดทดสอบ Filed Density ค่าจัดซ้ือชุดทดสอบ Filed Density 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.ชุดกรวยพร้อมอปุกรณ์จ านวน2ชุด
2.ทรายออ๊ตตาว่าจ านวน25กโิลกรัม
3.เคร่ืองช่ังดิจิตอล ขนาด 3 กโิลกรัม 
จ านวน 2 เคร่ือง
4.เคร่ืองช่ังดิจิตอลขนาด30กโิลกรัม 
จ านวน 2 เคร่ือง
5. ตู้อบไฟฟ้าจ านวน 1 ตู้รายละเอยีด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบจ.ชร. 
ก าหนด

90,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 ถังบรรจุปนูซีเมนต์ ค่าจัดซ้ือถังบรรจุปนูซีเมนต์ ขนาด
ไมน้่อยกว่า75 ตัน จ านวน 1 ถัง 
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่
อบจ.ชร. ก าหนด

500,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 ถังบรรจุยาง ค่าจัดซ้ือถังบรรจุยาง ขนาด 15,000
 ลิตร แบบช้ันเดียว ติดต้ังระบบท า
ความร้อนด้วยไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง 
รายละเอยีดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

500,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.

6 น่ังร้านส าเร็จรูป
พร้อมอปุกรณ์ส่วนควบ

ค่าจัดซ้ือน่ังร้านส าเร็จรูปพร้อม
อปุกรณ์ส่วนควบ ขนาดกว้าง 1.21 
เมตร ยาว 1.82 เมตร สูงต้ังแต่ 0.49
 - 1.70 เมตรจ านวน 1 ชุด 
รายละเอยีดตามรูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

360,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

7 บุง้กี ส าหรับตักผักตบชวา ค่าจัดซ้ือบุง้กี ส าหรับตักผักตบชวา
ความจุบุง้กี ไมน้่อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 1 อนั รายละเอยีดตาม
รูปแบบ
และรายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

80,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

8 รถขุดตีนตะขาบ ค่าจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบขนาด 150 
แรงมา้ ความจุบุง้กี ไมน้่อยกว่า 0.90 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 คัน

4,800,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

9 รถซ่อมบ ารุงผิวจราจร ค่าจัดซ้ือรถซ่อมบ ารุงผิวจราจร ขนาด
6 ล้อ มกี าลังแรงมา้ไมน้่อยกว่า 240
แรงมา้ จ านวน 1 คันรายละเอยีดตาม
รูปแบบและรายการ
ที่ อบจ.ชร.ก าหนด

4,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

10 รถบดอดัส่ันสะเทือน 
ล้อเหล็กคู่

จัดซ้ือรถบดอดัส่ันสะเทือน ล้อเหล็กคู่ 
ขนาดไมน้่อยกว่า 3 ตัน จ านวน 1 คัน
รายละเอยีดตามรูปแบบและรายการที่
 อบจ.ชร. ก าหนด

2,700,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
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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.

11 รถบรรทุกเทท้าย 
ขนาด 6 ล้อ ติดต้ังเครน

ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 
6 ล้อ ติดต้ังเครน ขนาดไมน้่อยกว่า 
5 ตัน รายละเอยีดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

4,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

86,750,000

พ.ศ.2564
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2563

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
ประเภทครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1

รวม
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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 กล้องระดับ ค่าจัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลัง
ขยาย 30 เท่า จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
34,000 บาท

68,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

68,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564

รวม

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท
โดยมคุีณลักษณะ ดังน้ี
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz และมเีทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย
- มหีน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยเปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มหีน่วยความจ า
ขนาดไมน้่อยกว่า 8 GB
- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกว่า 
20 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
- มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่ามขีนาดไมน้่อยกว่า 
8 GBรายละเอยีดตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ชร. ก าหนด

180,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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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.

2 เคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเกบ็เอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเกบ็เอกสาร ระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1 เปน็สแกนเนอร์ ชนิดปอ้น
กระดาษขนาด A4 อตัโนมติั 
(Auto Ducument Feeder) 
ไมน้่อยกว่า 30 แผ่น สามารถสแกน
เอกสารได้ 2 หน้า แบบอตัโนมติั 
จ านวน 1 เคร่ือง

17,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 1 KVA

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 1 KVA จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 
5,800 บาท

34,800 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

231,800

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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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 ข่วงศึกษาวิถีชีวิต

วัฒนธรรมล้านนา 
ชาติพันธุแ์ละอาเซียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

3,000,000     จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 ม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรี
ปืน้เมือง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

300,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 จัดท าฐานข้อมูลด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิน่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

300,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 ฟืน้ฟูและสืบสานภาษา
ล้านนา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

225,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

5 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

200,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว แบบ ผด.02
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ส่งเสริมประเพณี

วันเข้าพรรษา
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

500,000        1. กจิกรรมพิธีหล่อเทียน
พรรษา ณ ลานธรรม 
ลานศิลป ์ถิน่พญามงัราย 
ต าบลเวียง อ าเภอเมอืง
เชียงราย
2. กจิกรรมแหเ่ทียน
พรรษา ณ สวนตุงและโคม
เฉลิมพระเกยีรติจังหวัด
เชียงราย ต าบลเวียง 
อ าเภอเมอืงเชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

7 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

250,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

8 สล่าน้อยแห่งล้านนา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

150,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

9 สวนสมุนไพรเพือ่ชีวิต 
พิชิตความพอดี 
สู่วิถีพอเพียง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

200,000        ข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนาและ
อาเซียน

ส านักการศึกษาฯ

แบบ ผด.02
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว
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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 อบรมสัมมนา

พระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาสทุกวัดใน 
จ.เชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

300,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

รวม 5,425,000    

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว แบบ ผด.02

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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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 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม

และสัมมนา
เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 
สัมมนาของบคุลากรองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ดังนี้
1.หลักสูตร.การจดัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตาม
กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา
 พ.ศ.2561
2.พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
3.จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสู่
การศึกษาขัน้พืน้ฐานปรับปรุงใหม่

53,000              กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่และหน่วยงานอืน่ที่
จดัการฝึกอบรม

ส านักการศึกษาฯ

2 จดักจิกรรมสัปดาห์
วทิยาศาสตร์ อบจ.เชียงราย

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000            จงัหวดัเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงาน  การศึกษา
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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 จดัแสดงผลงานวชิาการ 

(มหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิน่)

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

450,000            จงัหวดัเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 ประชุมสัมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันา
การศึกษา (พ.ศ.
2561-2565) ของ อปท.ใน
เขตจงัหวดัเชียงราย

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมสัมมนา
ตามโครงการฯ

100,000            จงัหวดัเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

5 สร้างสังคมแหง่การอา่นและ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

95,000              จงัหวดัเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

6 อบรมนักดาราศาสตร์
รุ่นเยาว์

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

200,000            จงัหวดัเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

7 อบรมศิลปะเด็ก วาดศิลป์
เพือ่น้อง

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

100,000            จงัหวดัเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

8 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา อาหาร
กลางวนั

เพือ่จา่ยเปน็ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน
 ชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงราย

1,328,000         โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงาน  การศึกษา

พ.ศ.2564ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด 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.
9 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา (จ านวน 
22 กจิกรรมยอ่ย)

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
โดยจา่ยเปน็
1.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ 
Asymmetric Digital Subscriber line 
(ADSL)
3.ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ 
Wireless Fidelity (WIFI)
4.ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาหอ้งสมุด
โรงเรียนสร้างผู้เรียนใหรั้กการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง
5.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
6.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันา
ท้องถิน่ (SBMLD)
7.ค่าใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาดีเด่น

24,725,526       โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน  การศึกษา
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 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.
8.ค่าใช้จา่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของ
โรงเรียนในสังกดั อปท .
9.ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ปอูงกนั
ยาเสพติดในสถานศึกษา
10.ค่าใช้จา่ยในกจิกรรมศูนยก์ารเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
11.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมกจิกรรมรัก
การอา่นในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
12.ค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
"สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง "

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงาน  การศึกษา
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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.
13.ค่าโครงการอบรมสัมมนา "การ
จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"
14.ค่าโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ.2564
15.ค่าโครงการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)
16.ค่าโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่
จดัท าสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ฉบบัปรับปรุงใหม่
17.ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั
18.ค่าหนังสือเรียน
19.ค่าอปุกรณ์การเรียน
20.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
21.ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน
22.ค่าปจัจยัพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงาน  การศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา แขง่ขนั
กฬีาเพือ่สู่ความเปน็เลิศ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

1,200,000         โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

11 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา จดั
สวสัดิการอาหารประจ าวนั
และอาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเปน็เลิศด้าน
กฬีา (รูปแบบนักเรียนอยู่
ประจ า)

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัสวสัดิการ
อาหารประจ าวนัและอาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเปน็เลิศด้านกฬีา (รูปแบบ
นักเรียนอยูป่ระจ า)

10,000,000       โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

12 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา
ตลาดนัดวชิาการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงราย

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

160,400            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

13 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา
ประกนัคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

800,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงาน  การศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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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.
14 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา 
เปดิโลกทัศน์เรียนรู้นอก
สถานที่

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

360,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

15 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
ส่งนักเรียนเขา้ร่วมการ
แขง่ขนัทักษะทางวชิาการ
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับ
จงัหวดั ระดับภาค และ
ระดับประเทศ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

1,200,000         โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

16 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมและเพิม่ศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความพร้อมสู่
การเรียนระดับอดุมศึกษา

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

17 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
อบรมเชิงปฏบิติัการการ
พฒันาหลักสูตรโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

150,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
แผนงาน การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 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.
18 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ

บริหารสถานศึกษา 
อบรมเชิงปฏบิติัการการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

200,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

19 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา 
อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน 
อบจ.เชียงราย สู่ความเปน็เลิศ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

700,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

20 กอ่สร้างอาคารเรียน คสล . 4
 ชั้น 16 หอ้งเรียน

เพือ่จา่ยเปน็เงินสมทบเงินอดุหนุนเฉพาะ
กจิ โครงการ กอ่สร้างอาคารเรียน คสล . 4
 ชั้น 16 หอ้งเรียน จ านวน 1 หลัง 
รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย ก าหนด

1,442,000         โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

21 ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน 
อบจ.เชียงราย

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน อบจ .เชียงราย 
รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการที่ 
อบจ.เชียงราย ก าหนด

200,000            โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

รวม 44,063,926   

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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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 วิ่งฝุาสายหมอก 

ชมไมด้อกอาเซียน 
อบจ.เชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

300,000        ลานด้านหลัง (ลานจอดรถ
กองปอูงกนัฯ) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

2 ค่าพัฒนาบคุลากรสนาม
กฬีา อบจ.เชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บคุลากรสนามกฬีาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 2 คน ๆ
 ละ 6,000 บาท

12,000          จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 อนุบาลฟันน้ านม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

100,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 ของเล่นพื้นบา้นล้านนา
จากอุย้สู่หลาน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

200,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

รวม 612,000        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 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 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามโครงการฯ
200,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 วันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

300,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

500,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 อบรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

50,000          จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

5 อบรมพัฒนาเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

350,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

6 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

100,000        จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

รวม 1,500,000     

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอูงกนับรรเทาสาธารณภยั แบบ ผด.02
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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 การบริหารจัดการขยะ

ครบวงจร ศูนย์บูรณาการ
การเรียนรู้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

100,000        ศูนย์บรูณาการการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วรจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

รวม 100,000        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยัง่ยืน แบบ ผด.02
แผนงาน เคหะและชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด 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 เคร่ืองสับย่อย

เอนกประสงค์ พร้อม
มอเตอร์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสับย่อย
เอนกประสงค์ พร้อมมอเตอร์ 
จ านวน1 เคร่ือง  โดยมคุีณลักษณะ
ดังน้ี มอเตอร์มขีนาดไมน้่อยกว่า 15
 HP เพื่อใช้ในกจิการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

148,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
มอเตอร์ไฟฟูา จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ
 11,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ
ดังน้ี สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 
ขนาดท่อส่งไมน้่อยกว่า 2 น้ิว (50 
มลิลิเมตร) 
เพื่อใช้ในกจิการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

33,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

รวม 181,000

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
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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 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง

พุ่มไม ้จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เปน็เคร่ืองตัดแต่ง
พุ่มไม ้ขนาด 22 น้ิว ความจุ
กระบอกสูบขนาดไมน้่อยกว่า 21
ซีซี เคร่ืองยนต์ขนาดไมน้่อยกว่า 0.8
 แรงมา้ เพื่อใช้ในกจิการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

11,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เคร่ืองยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงมา้ ปริมาตร
กระบอกสูบไมน้่อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมดี เพื่อใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

9,500 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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.
3 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อ

ท่อ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น
แบบต่อท่อ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
14,600 บาท โดยมคุีณลักษณะดังน้ี
 เปน็เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ 
ขนาด 2 กอ๊ก ตัวเคร่ืองทั้งภายใน
และภายนอกท าด้วยวัสดุหรือโลหะไม่
เปน็สนิม ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยส
แตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกัว่ มี
ระบบตัดไฟอตัโนมติั ใช้ไฟฟูา AC 
220 โวลต์ 
50 เฮิรตซ์ เพื่อใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

29,200 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
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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 รถปัน่หญ้าแบบน่ังขับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปัน่หญ้า

แบบน่ังขับเอนกประสงค์ จ านวน 
1 คัน โดยมคุีณลักษณะดังน้ี ขนาด
เคร่ืองยนต์ไมน้่อยกว่า 125 ซีซี 
เคร่ืองปัน่หญ้าขนาดเคร่ืองยนต์ไม่
น้อยกว่า 6.5 HP เพื่อใช้ในกจิการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

95,230 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

รวม 144,930

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 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 รถเข็นล้อคู่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถเข็นล้อคู่ 

จ านวน 4 คัน ๆ ละ 1,950 บาท 
โดยมคุีณลักษณะดังน้ี เปน็รถเข็นล้อ
คู่แบบด้ัมกระบะได้ ความจุไมน้่อย
กว่า 60 ลิตร เพื่อใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

7,800 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษา

รวม 7,800

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด 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 เคร่ืองออกก าลังกาย

กลางแจ้ง
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1.เคร่ืองออกก าลังกายไหล่คู่ 
แบบถ่วงน้ าหนักกลางแจ้ง
2.เคร่ืองออกก าลังกายจาน
ทวิสบริหารเอวแบบ 3 ฝ่ัง
3.เคร่ืองออกก าลังกายลู่วิ่งราง
เล่ือนแบบเด่ียวกลางแจ้ง
4.เคร่ืองออกก าลังกายเคร่ือง
ยึดกล้ามเน้ือขา 4 ฐาน แบบโครงต้ัง
5.เคร่ืองออกก าลังกายแบบกรรเชียง
โยกตัวแบบเด่ียว
6.เคร่ืองสถานีบริหาร
กล้ามเน้ือขาแบบถีบคู่สองฝ่ัง

444,157 ศูนย์บรูณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์กฬีา แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
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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.เคร่ืองสถานีวิวแชร์บริหารอกบน 
บริหารไหล่หลัง
8.เคร่ืองสถานีบริหารกรรเชียง
และบริหารแขนแบบยืน
9.เคร่ืองสถานี 3 ฝ่ัง อก ไหล่ 
หลัง
10.เคร่ืองสถานี 4 ฝ่ัง อก จักรยาน 
และบาร์ยกตัวเพื่อใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2 แปนูบาสเกต็บอล เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือแปนูบาสเกต็
บอล จ านวน 2 คู่ ๆ ละ 46,000 
บาท โดยมคุีณลักษณะดังน้ี เปน็แปนู
บาสเกต็บอลแบบอะคริลิคใส หนาไม่
น้อยกว่า 15 มลิลิเมตร เพื่อใช้ใน
กจิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

92,000 ศูนย์บรูณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา

รวม 536,157

พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

ประเภทครุภณัฑ์กฬีา แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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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 เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ต้ังพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ Inverter) (ราคา
รวมค่าติดต้ัง) จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ
 62,700 บาท โดยมคุีณลักษณะ
ดังน้ี ขนาดไมต่่ ากว่า 40,000 บทีียู 
เพื่อใช้ในกจิการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

501,600 หอประวัติเมอืงเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบ
ต้ังพื้นหรือแบบแขวน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 32,400 
บาท โดยมคุีณลักษณะดังน้ี ขนาดไม่
ต่ ากว่า 24,000 บทีียู เพื่อใช้ใน
กจิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

259,200 โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

รวม 760,800

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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 รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน 
โดยมคุีณลักษณะดังน้ี ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 
110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ เพื่อใช้ในกจิการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

854,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

รวม 854,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด 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 เคร่ืองบนัทึกภาพ แบบ 

16 ช่อง (DVR)
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
บนัทึกภาพแบบ 16 ช่อง (DVR) 
จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี สามารถ
บนัทึกและบบีอดัภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 
หรือดีกว่า มช่ีองเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย(Network Interface)แบบ
 10/100 Mbps หรือดีกว่า จ านวน
ไมน้่อยกว่า 1 ช่อง สามารถ
บนัทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผล
ที่ความละเอยีดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel 
สามารถใช้งานกบัมาตรฐาน TCP/IP ,
 DHCP , PPPOE ได้เปน็อย่างน้อย 
มช่ีองเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB จ านวนไมน้่อยกว่า 2 ช่อง 
สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 
และ IPv6 ได้ ต้องม ีSofware 
Development Kit (SDK)

97,300 ศูนย์บรูณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
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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.
หรือ Application Programming 
Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD 
หรือ DVD ที่มลิีขสิทธิ์ถูกต้องหรือ
สามารถ Download จากเว็บไซค์
ผู้ผลิต เพื่อใช้ในกจิการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2 อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 
8 ช่อง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออปุกรณ์
บนัทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เปน็อปุกรณ์ที่ผลิต
มาเพื่อบนัทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิโดยเฉพาะ สามารถบนัทึก
และบบีอดัภาพได้ตามมาตรฐาน 
MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
เพื่อใช้ในกจิการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

30,600 พิพิธภณัฑ์ภาพเจียงฮาย ส านักการศึกษาฯ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 เคร่ืองมลัติมเีดีย

โปรเจคเตอร์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จ านวน 5 
เคร่ือง ๆ ละ 29,700 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ขนาด 3,000 ANSI
 Lumens เปน็เคร่ืองฉายภาพเลนส์
เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ เพื่อ
ใช้ในกจิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

148,500 โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

รวม 276,400

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 เคร่ืองส ารองไฟ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 

ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง ๆ 
ละ 2,500 บาท โดยมคุีณลักษณะ
ดังน้ี มกี าลังไฟฟูาด้านนอกไมน้่อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
สามารถส ารองไฟฟูาได้ไมน้่อยกว่า 
15 นาที เพื่อใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

10,000 1.ศูนย์บรูณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ 
2.หอประวัติเมอืงเชียงราย
 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 10 ชุด ๆ 
ละ 23,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ
พื้นฐานดังน้ี มหีน่วยประมวลผลกลาง
 (CPU) ไมน้่อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญานนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมเีทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มขีนาดไมน้่อยกว่า 4 GB เพื่อใช้ใน
กจิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

230,000 โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา
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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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แท็ปเล็ต แบบที่ 2
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 
จ านวน 30 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 
บาท โดยมคุีณลักษณะดังน้ี มหีน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มขีนาด
ไมน้่อยกว่า 2 GB หน้าจอสัมผัส
ขนาดไมน้่อยกว่า 9.7 น้ิว และมี
ความละเอยีดไมน้่อยกว่า 2,048 X 
1,536 Pixel มอีปุกรณ์เช่ือมต่อ
ระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดต้ัง
ภายในตัวเคร่ือง (built-in) เพื่อใช้ใน
กจิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

600,000 โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
แผนงาน การศึกษา
ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 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.
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
 แบบที่ 1 จ านวน 110 ชุด ๆ ละ 
22,000 บาท โดยมคุีณลักษณะ
พื้นฐานดังน้ี จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว มหีน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า 6 แกนหลัก
 (6 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาน
นาฬิกาพื้นฐานไมน้่อยกว่า 3.0 GHz
 และมเีทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มขีนาดไมน้่อยกว่า 4 GB เพื่อใช้ใน
กจิการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

2,420,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา
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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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 

LED ชนิด Network 
แบบที่ 1

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 2
เคร่ือง ๆ ละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน้่อย
กว่า 600x600 dpi มคีวามเร็วใน
การพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 
ไมน้่อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
มคีวามเร็วในการพิมพ์สีส าหรับ
กระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) มหีน่วยความจ า 
(Memory )ขนาดไมน้่อยกว่า
128 MB เพื่อใช้ในกจิการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

20,000 โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
(โรงเรียน อบจ.
เชียงราย)

รวม 3,280,000

ประเภทครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน การศึกษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพิม่ศักยภาพของ
ขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงราย

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพกั 
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จา่ย
เกี่ยวกบัสถานท่ี ค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ ค่าถา่ยเอกสาร
เกี่ยวกบัการฝึกอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินงานตามโครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย กองกจิการสภาฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร 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.
2 ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ

ในบทบาท อ านาจหน้าท่ี
ของสมาชิกสภา อบจ.
เชียงรายและการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ
โดยจา่ยเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าวัสดุ 
ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินงานตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองกจิการสภาฯ

รวม 600,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 อบรมและศึกษาดูงาน

เพือ่เสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ท่ีเช่ือมโยงกบัการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวิถกีารปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ ค่าเช่าอปุกรณ์ต่าง ๆ
ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้ในการ
บรรจเุอกสาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพกั 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

300,000 อบจ.เชียงราย กองกจิการสภาฯ

รวม 300,000

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร 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 เคร่ืองปรับอากาศ

แบบต้ังพืน้หรือแขวน
(ระบบ Inverter)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคารวม
ติดต้ัง) แบบต้ังพืน้หรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000
บีทียู จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
41,500 บาท เพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

83,000        อบจ.เชียงราย กองกจิการสภาฯ

รวม 83,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 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 เคร่ืองเสียงส าหรับห้อง

ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
เสียงในห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1. ไมโครโฟนชุดประธาน
พร้อมก้านไมค์และล าโพง 
จ านวน 1 ชุด
2. ไมโครโฟนชุดผู้ร่วม
ประชุมพร้อมก้านไมค์และ
ล าโพง จ านวน 10 ชุด
3. ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 
2 ตัว

81,900        อบจ.เชียงราย กองกจิการสภาฯ

รวม 81,900

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง 

อ.แม่จนั ตามโครงการจดั
งานของดีอ าเภอแม่จนั 
คร้ังท่ี 6 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000 ลานกจิกรรมบ๎าน
แมํเฟือ่ง ต.ปุาตึง 
อ.แมํจนั จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.เวียงป่าเป้า ตามโครงการ 
113 ปี ของดีเวียงป่าเป้า     
  

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000 ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงปุาเปูา
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

3 อดุหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พาน ตามโครงการจดังาน
มหกรรมผลิตภัณฑ์และของดี
อ าเภอพาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ.พาน จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

4 อดุหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.เชียงแสน ตามโครงการ
เปิดประตู๋ผ่อของดีเมือง
เชียงแสน ประจ าปี พ.ศ.2563

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

300,000 ท่ีท าการปกครอง
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 800,000

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง 

อ.พญาเม็งราย ตามโครงการ
ประเพณีไหว๎สาพญามังราย 
ประจ าปี 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000 ค๎ุมพญาเม็งราย บา๎น
สันปาุสัก หมูํ 3
ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อดุหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย ตามโครงการ
ขวํงวัฒนธรรมภูมิปัญญา
พืน้บ๎าน อ าเภอพญาเม็งราย
ประจ าปี 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

3 อดุหนุนท่ีท าการปกครอง
อ.ดอยหลวง ตามโครงการ
งานส่ีเผําชาวดอยหลวง คร้ัง
ท่ี 14 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง 
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 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.
4 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง 

อ.ดอยหลวง ตามโครงการ
จดังาน "ร าลึกและสืบสาน
ต านานศิลป์ครูจหูลิง 
ปงกนัมูล" ประจ าปี 2564 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000 หอศิลป์ครูจหูลิง
ปงกนัมูล โรงเรียน
อนุบาลดอยหลวง

กองแผนและ
งบประมาณ

5 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง  
อ.แมํจนั ตามโครงการ
จดังานอนุรักษ์ฟืน้ฟสืูบสาน
วัฒนธรรมชาติพนัธุช์นเผํา 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

300,000     ท่ีท าการปกครอง 
อ.แมํจนั
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

6 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.แมํจนั  ตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรม
"ป๋าเวณียี่เป็งเมืองแมํจนั" 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     ท่ีท าการปกครอง 
อ.แมํจนั
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

7 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.แมํสรวย  ตามโครงการจดั
งานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดีอ าเภอ
แมํสรวย ประจ าปี 2564
อ.แมํสรวย จ.เชียงราย 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

280,000     บริเวณศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
อ.แมํสรวย
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 อดุหนุนส านักงานวัฒนธรรม

จงัหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
ประจ าปี 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

300,000     วัดศาลาเชิงดอย 
วัดพระธาตุดอยตุง 
ต.ห๎วยไคร๎ อ.แมํสาย
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

9 อดุหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง
ตามโครงการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
จอมจอ๎ อ าเภอเทิง (หนึ่งใน
พระธาตุเกา๎จอมของจงัหวัด
เชียงราย)

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     วัดพระธาตุจอมจอ๎
หมูํ 20 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

10 อดุหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง
ตามโครงการจดังานแขงํขนั
เรือยาว อ าเภอเทิง คร้ังท่ี 
18 "ชิงถว๎ยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา๎ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ประจ าปี 2564"

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

300,000     ขวํงเวียงเทิง 
เชิงสะพานแมํน้ าองิ
ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

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.
11 อดุหนุน ทต.ดอนศิลา 

อ.เวียงชัย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีบุญบัง้ไฟ

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     บริเวณขวํงพญาแถน
หมูํ 1 ต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

12 อดุหนุน อบต.ตับเตํา อ.เทิง
ตามโครงการงานดอกเส้ียว
บาน ณ ภูช้ีฟาู ประจ าปี 
2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     ลานกจิกรรมศูนย์
บริการนักทํองเท่ียว
ภูชี้ฟาูบ๎านรํมฟาูไทย
หมูํ 24 ต.ตับเตํา
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

13 อดุหนุน ทต.แมํสาย 
อ.แมํสาย ตามโครงการ
จดังานมหัศจรรย ์10 
ขาติพนัธุแ์มํสาย คร้ังท่ี 8

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

1,000,000  ศูนยว์ิจยัและพฒันา
ชาน้ ามันและพชื
น้ ามัน อ.แมํสาย
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

14 อดุหนุน อบต.แมํสลองใน 
อ.แมํฟาูหลวง ตามโครงการ
จดังานวัฒนธรรมชาวดอย
ดอกบัวตองบานท่ีบ๎าน
หัวแมํค า คร้ังท่ี 30 
ประจ าปี 2563

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     บ๎านหัวแมํค า หมูํ 4
ต.แมํสลองใน
อ.แมํฟาูหลวง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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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.
15 อดุหนุน อบต.แมํสลองนอก

อ.แมํฟาูหลวง ตามโครงการ
สํงเสริมและพฒันาการ
ทํองเท่ียว "เทศกาลชิมชา 
ซากรุะงาม วัฒนธรรมชนเผํา 
และกาแฟดอยแมํสลอง" 
คร้ังท่ี 25 ประจ าปี พ.ศ.
2563

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     บริเวณสนามกฬีา
โรงเรียนสันติคีรี
ต.แมํสลองนอก
อ.แมํฟาูหลวง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

16 อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง ตามโครงการจดังาน
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณียี่เป็ง
อ าเภอเทิง 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000     บริเวณขวํงเมืองเทิง
ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

17 อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง ตามโครงการสํงเสริม
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมท่ีโดดเดํนในท๎องถิ่น
อ าเภอเทิง 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000     บริเวณขวํงเมืองเทิง
ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

 
18 อดุหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง

ตามโครงการจดังานโฮงเฮียน
สืบสานวัฒนธรรมล๎านนา 

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000     วัดดอนแกว๎ บ๎าน
ดอนดินแดน 
ต.ปล๎อง อ.เทิง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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.
19 อดุหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง

ตามโครงการจดังานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ าพระธาตุ
ศักด์ิสิทธิอ์ าเภอเทิง
เนื่องในวันวิสาขบูชา

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000     พระธาตุปลายนา 
บ๎านศาลาวาส หมูํ 4
ต.หงาว,พระธาตุ
ปูเุต๎า บ๎านธาตุ หมูํ 
18 ต.ตับเตํา, 
พระธาตุดอยตูม
บ๎านเอยีน ต.หงาว,
พระธาตุจอมปก
บ๎านหนองแรดใต๎
หมูํ 3 ต.หนองแรด,
พระธาตุจอมพน๎
บ๎านปุาตึงงาม หมูํ 6
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

20 อดุหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ.เทิง ตามโครงการจดังาน
ขวํงมหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดงและเผยแพรํ
วิถชีีวิตกลํุมชาติพนัธุอ์ าเภอ
เทิง

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

300,000     บริเวณขวํงเมืองเทิง
ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
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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.
21 อดุหนุน อบต.เทอดไทย

อ.แมํฟาูหลวง ตามโครงการ
จดังานสืบสานวัฒนธรรม
ชาติพนัธุแ์ละเทศกาลชิมชา
เลิศรสต าบลเทอดไทย 
ประจ าปี 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

150,000     ศูนยก์ารเรียนร๎ู
วัฒนธรรมกลํุมชาติ
พนัธุ ์ต.เทอดไทย 
บ๎านพญาไพร เลําจอ
หมูํ 6 ต.เทอดไทย
อ.แมํฟาูหลวง
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

22 อดุหนุน สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเชียงของ ตาม
โครงการจดังานแสดง 
"ภาพเกาํเลําเร่ือง เมือง
เชียงของ"

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

150,000     กาดกองเกา๋(ถนนคน
เดินวันศุกร์) ถนน
สายกลาง - บ๎าน
สบสม อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 4,480,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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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 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง

อ.ป่าแดด ตามโครงการ
จดังานขา้วหอม และของดี 
อ าเภอป่าแดด คร้ังท่ี 11 
ประจ าปี 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ.ปุาแดด
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อดุหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงแกน่จดังานเทศกาล
ส้มโอและของดีอ าเภอ
เวียงแกน่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000 ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงแกนํ
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 300,000

แผนงาน  การเกษตร

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียว 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 อดุหนุนศูนยก์ารศึกษา

พเิศษ ประจ าจงัหวัด
เชียงราย ตามโครงการ
ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต
แกเ่ด็กพกิารใน
จงัหวัดเชียงราย ปี 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

300,000 ท่ีท าการปกครอง
อ.ปุาแดด
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อดุหนุนส านักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวัด
เชียงราย ตามโครงการ
พฒันาทักษะ วิชาการแก่
นักเรียน เพือ่เช่ือมสัมพนัธ์ 
และบูรณาการการเรียนรู้
สู่ชุมชนและสังคม

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

500,000 พทุธมณฑล
สมโภชน์
เมืองเชียงราย 
750 ปี บ๎านต๎นง๎าว
ต.บัวสลี อ.แมํลาว
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

3 อดุหนุนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ ตามโครงการ
เปิดโลกวิชาการอนุบาล
เชียงของ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

500,000 โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน  การศึกษา
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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 อดุหนุนโรงเรียนแม่จนั

วิทยาคม ตามโครงการ
ปรับปรุงห้องสมุดเพือ่
การศึกษายคุใหม่

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

200,000 โรงเรียนแมํจนั
วิทยาคม อ.แมํจนั
จ.เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 1,500,000

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน การศึกษา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ

125     



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 อดุหนุนส านักงานสาธารณสุข

จงัหวัดเชียงรายรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด (To be 
Number One) จงัหวัด
เชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

จาํยเป็นเงินอดุหนุนตาม
โครงการฯ

450,000 ศูนยก์ารค๎าอมิแพค
เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 450,000

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
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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 พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการจดัท าแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย

เพือ่จาํยเป็นคําใช๎จาํยใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
 โดยจาํยเป็น คําสมนาคุณ
วิทยากร คําอาหาร 
คําอาหารวํางพร๎อม
เคร่ืองด่ืม คําถาํยเอกสาร 
คําวัสดุ คํายานพาหนะ 
คําท่ีพกัตลอดจนคําใช๎จาํย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ๎งกบัการด าเนินงาน

599,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด๎านการเมือง การปกครองและการบริหาร 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.
2 ศูนยเ์ครือขา่ยเพือ่แกไ้ข

ปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย ( Chiangrai Clinic
Center)

เพือ่จาํยเป็นคําใช๎จาํยใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
 โดยจาํยเป็นคําสมนาคุณ
วิทยากร คําอาหาร 
คําอาหารวํางพร๎อม
เคร่ืองด่ืม คําถาํยเอกสาร 
คําวัสดุและอปุกรณ์ คํา
ตกแตํงสถานท่ี ตลอดจน
คําใช๎จาํยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวขอ๎งกบัการ
ด าเนินงาน

100,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจดัท า
และประสานแผนพฒันา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จาํยเป็นคําใช๎จาํยใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
โดยจาํยเป็นคําสมนาคุณ
วิทยากร คําอาหาร 
คําอาหารวํางพร๎อม
เคร่ืองด่ืม คําถาํยเอกสาร 
คําวัสดุ คํายานพาหนะ 
คําท่ีพกัตลอดจนคําใช๎จาํย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ๎งกบัการด าเนินงาน

260,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด๎านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชนเพือ่
การพฒันาท้องถิ่น

เพือ่จาํยเป็นคําใช๎จาํยใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ
โดยจาํยเป็นคําสมนาคุณ
วิทยากร คําอาหาร 
คําอาหารวํางพร๎อม
เคร่ืองด่ืม คําถาํยเอกสาร 
คําวัสดุและอปุกรณ์ 
คําตกแตํงสถานท่ี 
ตลอดจนคําใช๎จาํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกบั
การด าเนินงาน

200,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 1,159,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด๎านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ
หนํวยงาน

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 เกา๎อี้ผ๎ูบริหาร (ระดับกลาง) เพือ่จดัซ้ือเกา๎อี้ผ๎ูบริหาร 

(ระดับกลาง) จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ขนาดไมํต่ ากวํา กว๎าง 
68.5 x ลึก 80 x สูง 
106.7-114.3 ซม. มี
พนักพงิสูงรองรับชํวงล าคอ
และศีรษะ สามารถปรับ
ระดับท่ีวางแขนได๎ 4 ระดับ
 ปรับระดับเกา๎อี้ระบบ Gas
 Lifting

9,900         อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มํได๎ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 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.
2 เกา๎อี้ผ๎ูบริหาร (ระดับต๎น) เพือ่จดัซ้ือเกา๎อี้ผ๎ูบริหาร 

จ านวน 3 ตัว ๆ ละ
5,700.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาดไมํ
ต่ ากวํา กว๎าง 66 x ลึก 
75 x สูง 117-125 ซม.
มีพนักพงิสูงรองรับชํวง
ล าคอและศีรษะ สามารถ
ปรับพนักเอนนอนได๎ ปรับ
ระดับเกา๎อี้ระบบ Gas 
Lifting

17,100       อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

3 เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบติดผนัง

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองปรับ
อากาศแบบติดผนัง จ านวน
1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดไมํต่ ากวํา 24,000 
บีทียู

28,000       อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 45,100

พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

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 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

ดับเบิล้แค็บ
เพือ่จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมํต่ ากวํา 110 กโิลวัตต์
ขบัเคล่ือน 2 ล๎อ แบบ
ดับเบิล้แค็บ

854,000     อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 854,000

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มํได๎ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง 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 เพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000 จังหวัดเชียงราย กองคลัง

รวม 200,000

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 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 เก้าอี้ผู้บริหาร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

เก้าอี้ผู้บริหาร โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 68.5 
x ลึก 80 x สูง 106.7 - 
114.3 ซม. มีพนักพิงสูง
รองรับช่วงล าคอและ
ศรีษะ สามารถปรับ
ระดับท่ีวางแขนได้ 4 
ระดับ ปรับระดับเก้าอี้
ระบบ Gas Lifting เพือ่
ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

9,900 อบจ.เชียงราย กองคลัง

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ต้ังพืน้หรือแบบแขวน
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบต้ังพืน้หรือ
แบบแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
32,400 บาท เพือ่ใช้ใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

64,800 อบจ.เชียงราย กองคลัง

3 ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 
จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 
3,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า กว้าง 47 x ลึก 
62 x สูง 71 ซม. เพือ่ใช้
ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

10,500 อบจ.เชียงราย กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือน 

(ฐานรางลอย)
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสารรางเล่ือน 
(ฐานรางลอย) ระบบ
พวงมาลัย จ านวน 4 
ราง ๆ ละ 122,500 
บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาดไม่ต่ ากว่า 
กว้าง 1,217 x ลึก 612
 x สูง 2,235 มม. 
ประกอบด้วย ตู้หน้าเดียว 
1 ตู้ ตู้สองหน้า 5 ตู้ เพือ่
ใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

490,000 อบจ.เชียงราย กองคลัง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
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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 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

บานเล่ือนกระจก 5 ฟุต
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เหล็กเก็บเอกสารบาน
เล่ือนกระจก ขนาด 5 
ฟุต จ านวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า กว้าง 149 x 
ลึก 40 x สูง 57 ซม. 
ภายในมีแผ่นช้ัน 2 แผ่น 
หน้าบานเล่ือนกระจก
ล็อคได้ เพือ่ใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

4,500 อบจ.เชียงราย กองคลัง

พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี พ.ศ.2563ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 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.
6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

บานทึบ 3 ฟุต
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เหล็กเก็บเอกสารบาน
เล่ือนทึบ ขนาด 3 ฟุต 
จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 
3,650 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า กว้าง 870 x 
ลึก 400 x สูง 870 มม. 
เพือ่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

10,950 อบจ.เชียงราย กองคลัง

รวม 590,650

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
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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 รถจักรยานยนต์ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

รถจักรยานยนต์ จ านวน 
1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ 
เพือ่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

51,900 อบจ.เชียงราย กองคลัง

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ
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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 รถบรรทุก (ดีเซล) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน จ านวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้แค็บ เพือ่ใช้ใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

854,000 อบจ.เชียงราย กองคลัง

รวม 905,900

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 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 รณรงค์ป้องกนัปัญหา

ไฟป่าและหมอกควันใน
พืน้ท่ีจงัหวัดเชียงราย

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าใช้จา่ยจดัท าป้าย 
ประชาสัมพนัธ์ ป้ายรณรงค์
ป้ายโฟมบอร์ด ตลอดจน
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน

87,500 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

2 รณรงค์ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลขึ้นปีใหม่

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าใช้จา่ยจดัท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ป้ายรณรงค์
ป้ายโฟมบอร์ด ตลอดจน
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน

50,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

164           



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 รณรงค์ป้องกนัและ

ลดอบุัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น
ค่าใช้จา่ยจดัท าป้าย 
ประชาสัมพนัธ์ ป้ายรณรงค์
ป้ายโฟมบอร์ด ตลอดจน
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน

50,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

4 ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอทุกภัยอยา่งมี
ส่วนร่วม

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

900,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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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 ฝึกอบรมพฒันา

ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย
ตอบโต้สถานการณ์
ฉกุเฉนิ

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

420,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

6 ฝึกอบรมเพิม่ทักษะ
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ า

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

400,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ 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.
7 ฝึกอบรมเพิม่

ประสิทธิภาพด้านการ
กู้ภัยอบุัติเหตุทางถนน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

520,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

8 ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพ
และประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยเชิงเทคนิค
หลักสูตร การกู้ภัยทาง
สูงขั้นต้น (Basic Rope
Rescue)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

500,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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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.
9 ฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพ

และประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยเชิงเทคนิค
หลักสูตร ด าน้ าขั้นต้น
ส าหรับการกู้ภัย (Basic
Rescue Diver)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

635,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

10 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยใน
สถานศึกษา

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

220,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ 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.
11 ส่งเสริมความร่วมมือใน

การด าเนินงานป้องกนั
และสร้างความปลอดภัย
จากการจมน้ า หลักสูตร
ครูสอนลอยตัวและ
ว่ายน้ าเพือ่เอาชีวิตรอด
(Floating and 
Swimming Suvival 
Instuctor Training 
Course : F.S.S.I)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

400,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

12 สัมมนาวิชาการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจงัหวัดเชียงราย
"รวมพลคนกู้ชีพจงัหวัด
เชียงราย"

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

230,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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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.
13 เสริมสร้างความ

ปลอดภัย
ในเด็กและเยาวชนจาก
อบุัติเหตุบนท้องถนน

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จา่ยเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าถา่ยเอกสาร ค่า
วัสดุและอปุกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

124,000 จงัหวัดเชียงราย กองป้องกนัฯ

รวม 4,536,500

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ 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 ป้ายหยดุตรวจแบบ

สามเหล่ียม
เพือ่จดัซ้ือป้ายหยดุตรวจแบบ
สามเหล่ียม จ านวน 4 ป้ายๆ
ละ 11,500.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้โครงเหล็ก
กล่อง 2 นิ้ว ไฟนีออน 36W
จ านวน 2 หลอด ไฟหมุน
ขนาด5 นิ้ว 10W สีแดง แผ่น
ป้ายหยดุตรวจท าจากเหล็กซิงค์
สะท้อนแสง

46,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกนัฯ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 รถยนต์กู้ภัยขบัเคล่ือน 

4 ล้อ
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต์
กู้ภัยขบัเคล่ือน 4 ล้อ 
สมรรถนะสูง พร้อมอปุกรณ์ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า2,400
ซี.ซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
110 กโิลวัตต์ กระบะท้ายรถ
ส่วนเกบ็อปุกรณ์กู้ภัยครอบ
ทับด้วยหลังคาอลูมิเนียม 
ติดต้ังถงับรรจนุ้ าขนาดไม่
น้อยกว่า 800 ลิตร และถงั
บรรจโุฟมไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
พร้อมปัม๊น้ า ระบบผสมโฟม
และอปุกรณ์กู้ภัย

2,800,000  อบจ.เชียงราย กองป้องกนัฯ

ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 รถยนต์บรรทุกน้ า 10 

ล้อ
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถยนต์
บรรทุกน้ า 10 ล้อ ขนาด 
12,000 ลิตร พร้อมถงับรรจุ
โฟม ขนาด 500 ลิตร โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 10 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 7,500
ซี.ซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 240 กโิลวัตต์
บรรจนุ้ าได้ไม่น้อยกว่า 
12,000 ลิตร บรรจโุฟมได้
ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร น้ าหนัก
ของรถรวมน้ าหนักบรรทุก
ไม่ต่ ากว่า 25 ตัน พร้อมปัม๊
และอปุกรณ์

6,200,000  อบจ.เชียงราย กองป้องกนัฯ

ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 เรือยางกู้ภัยพร้อม

เคร่ืองยนต์
และอปุกรณ์

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเรือยาง
กู้ภัยพร้อมเคร่ืองยนต์และ
อปุกรณ์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ตัวเรือยางท าจากผ้าไฮพาล่อน
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 3.90 
เมตร เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า
30 แรงม้า พร้อมอปุกรณ์กู้ภัย
ประจ าเรือ

400,000     อบจ.เชียงราย กองป้องกนัฯ

รวม 9,446,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ
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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 เคร่ืองเป่าใบไม้ เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองเป่าใบไม้

จ านวน 23 เคร่ืองๆละ 
6,500.-บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ เคร่ืองยนต์
เบนซิน 2จงัหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 51.7
 cc. ความเร็วลมไม่น้อยกว่า
170 กโิลเมตร/ช่ัวโมง แบบ
สะพานหลัง

149,500     อบจ.เชียงราย กองป้องกนัฯ

รวม 149,500

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2564

ประเภทครุภัณฑ์  การเกษตร แบบ ผด.02/1
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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

โน้ตบุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพือ่จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับ
งานประมวลผลจ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 22,000.-บาท

44,000      อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 44,000

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตลาดประชารัฐ เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํย

ในการจดังานตามโครงการฯ
เชนํ คําใชจ๎าํยเกี่ยวกบั
สถานท่ีและคําใชจ๎าํยอื่นๆ 
คํามหรสพการแสดง และ
คําใชจ๎าํยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานตลอดจน
คําใชจ๎าํยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวขอ๎งกบัการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

180,000 อ าเภอเมือง
จงัหวัดเชยีงราย

กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต
เพือ่พัฒนาเป็นแหลํง
ผลิตสินค๎าคุณภาพ
ปลอดภัยได๎มาตรฐาน
และการตลาดขา๎ว
แบบบูรณาการ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
คําใชจ๎าํยเกี่ยวกบัการใช๎
และการตกแตํงสถานท่ี
ตลอดจนคําใชจ๎าํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวขอ๎งกบั
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

800,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานด๎านการทํองเท่ียว
โดยชมุชน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
คําใชจ๎าํยเกี่ยวกบัการใช๎
และการตกแตํงสถานท่ี
ตลอดจนคําใชจ๎าํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวขอ๎งกบั
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

500,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 เพิม่ประสิทธิภาพให๎กบั

บุคลากรด๎านการ
ทํองเท่ียวและด๎านส่ือ
ประชาสัมพันธ์

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
คําใชจ๎าํยเกี่ยวกบัการใช๎
และการตกแตํงสถานท่ี
คําเชาํท่ีพัก คํายานพาหนะ
ตลอดจนคําใชจ๎าํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็น และเกี่ยวขอ๎งกบั
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

500,000 อบจ.เชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
ท่ี โครงการ

144



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ศึกษาพัฒนาศูนย์แสดง

และจ าหนํายสินค๎า
หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภัณฑ์ OTOP 
(ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถิ่นพญามังราย)
ขององค์การบริหาร
สํวนจงัหวัดเชยีงราย

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํยตาม
โครงการฯ เชนํ คําจา๎งเพือ่
ศึกษาและพัฒนาศูนย์แสดง
และจ าหนํายสินค๎าหนึง่
ต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ 
OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์
ถิ่นพญามังราย)
ขององค์การบริหารสํวน
จงัหวัดเชยีงราย

300,000 ศูนย์แสดงและ
จ าหนํายสินค๎า
หนึง่ต าบล 
หนึง่ผลิตภัณฑ์
OTOP (ลานธรรม 
ลานศิลป์ 
ถิ่นพญามังราย)
ขององค์การบริหาร
สํวนจงัหวัดเชยีงราย

กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

รวม 2,280,000

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

145



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย เพือ่ท า
หน๎าทีม่ัคคุเทศก์อาสา

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม
คําใชจ๎าํยเกี่ยวกบัการใช๎
และการตกแตํงสถานท่ี
ฝึกอบรมคําสมนาคุณ
วิทยากร คํายานพาหนะ 
คําเชาํท่ีพัก ตลอดจน
คําใชจ๎าํยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวขอ๎งกบัการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

796,500 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

รวม 796,500

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จดังานเทศกาลผลไม๎

จงัหวัดเชยีงราย
(Fruit Festival)

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํย
ในการจดังานตามโครงการฯ
เชนํ คําอาหาร คําอาหาร
วํางและเคร่ืองด่ืม คําใชจ๎าํย
เกี่ยวกบัสถานท่ี คําใชจ๎าํย
ในการประกวดหรือแขงํขนั
คําจา๎งเหมาจดันิทรรศการ
คํามหรสพ การแสดงและ
คําใชจ๎าํยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน 
ตลอดจนคําใชจ๎าํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ๎ง

500,000 อ าเภอเมือง
จงัหวัดเชยีงราย

กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

รวม 500,000

แผนงาน การเกษตร
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิและการทํองเท่ียว แบบ ผด.02

147



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เตรียมน๎องสํูโลกกว๎าง

อยํางมั่นใจ
เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําทีพ่ัก คําอาหาร
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม  
คําวัสดุ คําเคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ คําสมนาคุณวิทยากร
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

350,000 พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ปูองกันโรคติดตํอจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม  
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ 
คําเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

100,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ปูองกันโรคเอดส์จังหวัด

เชียงราย
เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ 
เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

400,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

4 สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืมคํา
สมนาคุณวิทยากร 
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ ตลอดจนคําใช๎จําย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ให๎ความร๎ูแกํประชาชน

ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพือ่ลดอัตราการ
เกิดโรคมะเร็ง

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหารคําทีพ่ัก
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
การตกแตํงสถานทีฝึ่กอบรม
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ ตลอดจนคําใช๎จําย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

พ.ศ.2564รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ให๎ความร๎ูแกํประชาชน

ในการดูแลสุขภาพไต
ของตนเอง

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหารคําทีพ่ัก 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎และ
การตกแตํงสถานทีฝึ่กอบรม
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ ตลอดจนคําใช๎จําย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎อง
กับการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

7 อบรมแกนน าหมูํบ๎าน
จัดการสุขภาพ จังหวัด
เชียงราย

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ คําพาหนะ คําทีพ่ัก 
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

2,000,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 อบรมเครือขํายอาหาร

ปลอดภัย จังหวัดเชียงราย
เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ คํายานพาหนะ 
คําเชําทีพ่ัก ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

500,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 อบรมผ๎ูน าเสริมสร๎าง

ชุมชนด๎านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จ.เชียงราย

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําสมนาคุณวิทยากร 
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ คําเชําทีพ่ัก 
คํายานพาหนะ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ

250,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 อบรมพัฒนาการสํงเสริม

สุขภาพด๎านการออก
ก าลังกาย จ.เชียงราย

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจํายเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําวัสดุ เคร่ืองเขียนและ
อุปกรณ์ คําสมนาคุณวิทยากร 
คํายานพาหนะ คําเชําทีพ่ัก
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

300,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ
เพือ่จํายเป็นเงินสมทบ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติในการบริหารจัดการ
กองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพที่
จ าเป็นตํอสุขภาพระดับจังหวัด
(ตามหนังสือกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น ที ่มท 
0891.3/ว 1514 ลงวันที ่
26 กรกฎาคม 2554) 
ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพระดับจังหวัด 
พ.ศ. 2562

4,500,000 จังหวัดเชียงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 9,300,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

แผนงาน สาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

กลํุมพัฒนาสตรี 
จ.เชียงราย

เพือ่เป็นคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ โดย
จําย
เป็นคําอาหาร คําอาหารวําง
และเคร่ืองด่ืม คําทีพ่ัก คํา
ยานพาหนะ
คําวัสดุ คําสมนาคุณวิทยากร
คําเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ 
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

2,000,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและการปูองกนับรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 พัฒนาสตรีเพือ่เสริมสร๎าง

ความเข๎มแข็งของ
ครอบครัวอบอุํนจังหวัด
เชียงราย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําใชจ๎าํย
เกี่ยวกบัการใชแ๎ละการ
ตกแตํงสถานท่ี 
คําวัสดุ คําเคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ คําเชาํอปุกรณ์ตํางๆ
คํากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชใ๎น
การบรรจเุอกสาร คํา
สมนาคุณวิทยากร 
คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เคร่ืองด่ืม ตลอดจน
คําใชจ๎าํยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวขอ๎งกบัการด าเนินงาน
ตาม
โครงการฯ

1,600,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและการปูองกนับรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 อบรมการพัฒนาโรงเรียน

ผ๎ูสูงอายุ
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ๎ูสูงอายุ จ.เชียงราย

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําใชจ๎าํย
เกี่ยวกบัการใชแ๎ละการ
ตกแตํงสถานท่ี คําวัสดุ 
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ คํา
เชาํอปุกรณ์ตํางๆคํา
กระเป๋าหรือส่ิงท่ีใชใ๎นการ
บรรจเุอกสาร คําสมนาคุณ
วิทยากร คําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ื
คําท่ีพัก คําพาหนะ 
ตลอดจนคําใชจ๎าํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกบั
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

2,000,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 5,600,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและการปูองกนับรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การมีสํวนรํวมเพือ่

พัฒนาคุณภาพชวิีต
คนพิการอยํางย่ังยืน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
คําเชาํท่ีพัก คําใชจ๎าํย
เกี่ยวกบัการใชแ๎ละการ
ตกแตํงสถานท่ีตลอดจน
คําใชจ๎าํยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวขอ๎งกบัการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

500,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและการปูองกนับรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 คําใช๎จํายในการ

สงเคราะห์ผ๎ูปุวยยากไร๎
ขององค์การบริหาร
สํวนจังหวัด

เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ
สงเคราะห์ผ๎ูปุวยยากไร๎ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงราย (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการสงเคราะห์
ผ๎ูปุวยยากไร๎ขององค์การ
บริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 
2560

100,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 600,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชวิีตและการปูองกนับรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

แผนงาน สังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก าจัดขยะของเสียอันตราย เพือ่จํายเป็นคําใช๎จํายในการ

จ๎างเหมารถขนขยะของเสีย
อันตราย และคําใช๎จํายในการ
จ๎างเหมาก าจัดขยะอันตราย 
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินโครงการฯ

500,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการขยะ

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม
คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุ
เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์ 
ตลอดจนคําใชจ๎าํยอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกบัการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

300,000 ศูนย์การเรียนร๎ูการ
บริหารจัดการขยะ
อบจ.เชียงราย

กองสํงเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 800,000

แผนงาน เคหะชมุชน
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

161



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตรวจสอบคุณภาพน้ า

แมํน้ าสายหลักของ
จงัหวัดเชยีงราย

เพือ่จาํยเป็นคําใชจ๎าํย
ในการด าเนินโครงการฯ
เชนํ คําจา๎งเกบ็ตัวอยํางน้ า
พร๎อมวิเคราะห์สรุปผล 
คําห๎องปฏิบัติการ ตลอดจน
คําใชจ๎าํยอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ๎งกบั
การด าเนินโครงการฯ

50,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

รวม 50,000

แผนงาน การเกษตร
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมให๎สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาทักษะด๎าน

เทคโนโลยีดิจทัิล
เพือ่พัฒนาท๎องถิ่นอยําง
ย่ังยืน

เพือ่เป็นคําใชจ๎าํยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 
โดยจาํยเป็นคําอาหาร 
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม 
คําสมนาคุณวิทยากร คํา
วัสดุ เคร่ืองเขยีนและ
อปุกรณ์ คําใชจ๎าํยเกี่ยวกบั
การใชแ๎ละการตกแตํง
สถานท่ี คํายานพาหนะ   
คําท่ีพัก ตลอดจนคําใชจ๎าํย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ๎ง
กบัการด าเนินตามโครงการฯ

1,000,000 จงัหวัดเชยีงราย กองสํงเสริม
คุณภาพชวิีต

รวม 1,000,000

แผนงาน สร๎างความเขม๎แขง็ของชมุชน
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท๎องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารสํวนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด๎านการเมือง การปกครอง 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 เสริมสร้างมาตรการ

ป้องกันการทุจริตด้าน
พัสด

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตาม
โครงการฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ

100,000    อบจ.เชียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

100,000   

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

177



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 เคร่ืองโทรศัพท์แบบไร้

สาย
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองโทรศัพท์แบบไร้
สาย จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 2,890.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
เป็นเคร่ืองโทรศัพท์แบบ
ไร้สาย ระบบคล่ืนความถี่ 
2.4 GHZแสดงหมายเลข
เรียกเข้า มีระบบ 
Speaker phone

5,780        อบจ.เขียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

2 เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบInverter) 
จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
เพือ่ใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

24,200      อบจ.เขียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้

เหล็กบานกระจก ขนาด 
5 ฟุต จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 
5,500.- บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด
ไม่ต่ ากว่า กว้าง 149.10
 x ลึก 40.80 x สูง 
87.80 ซม.

38,500      อบจ.เขียงราย กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน

68,480     

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
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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 เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น
 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพัก 
ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานท่ี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน

700,000 จังหวัดเชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ

ครั้งที ่1              

ครั้งท่ี 2              
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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 อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพกั ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
สถานท่ี ค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าถา่ยเอกสารเกี่ยวกบัการ
ฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

100,000 จงัหวัดเชียงราย กองการ
เจา้หน้าท่ี

3 อบรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน (Quality of
work life)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพกั ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
สถานท่ี ค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าถา่ยเอกสารเกี่ยวกบัการ
ฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

100,000 จงัหวัดเชียงราย กองการ
เจา้หน้าท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 อบรมหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.เชียงราย

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพกั ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
สถานท่ี ค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าถา่ยเอกสารเกี่ยวกบัการ
ฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน

350,000 จงัหวัดเชียงราย กองการ
เจา้หน้าท่ี

รวม 1,250,000

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ครั้งที ่1              

ครั้งที ่2              
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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 เคร่ืองพิมพ์บัตร
พลาสติกแบบหน้าเดียว

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตร
พลาสติกแบบหน้าเดียว 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ความ
ละเอียดในการพิมพ์ 
300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว

48,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2 ตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก เพือ่จัดซ้ือตู้เอกสาร 4 
ล้ินชักจ านวน 2 ตู้ๆละ 
5,600.-บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ตู้เหล็กแบบ 
4 ล้ินชัก

11,200      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม 59,200

ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี
 2

เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์
คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 จอแสดง
ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 Core)

30,000      อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA 
(480watts) สามารถส ารอง
ไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

2,500        อบจ.เชียงราย กองการ
เจ้าหน้าที่

รวม 32,500

แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผด .01

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 6 27.27 12,029,000                    17.45 สนช.(กันเงิน)

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 4 18.18 32,022,000                    46.46  สนช.(เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ)

แผนงาน 2.1 การศึกษา 1 4.55 12,978,000                    18.83  สศว.(เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ)

รวม 11 50.00 57,029,000                  82.74

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 4 18.18 8,000,000                     11.61 สนช.(กันเงิน)

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 1 4.55 1,000,000                     1.45 สศว.(กันเงิน)

รวม 5 22.73 9,000,000                    13.06

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นการศึกษาและการสาธารณสุข

รวม 0 0.00 -                            0.00

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีติและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั

รวม 0 0.00 -                            0.00

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทีไ่ดร้ับอนุมตัใิห้กันเงิน กรณีมไิดก่้อหน้ีผูกพันตอ่สภาฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

แผนงาน 3.2 การเกษตร 1 4.55 2,000,000                     2.90 สนช.(กันเงิน)

แผนงาน 3.2 การเกษตร 4 18.18 2,000,000                     2.90 สนช.(โอนต้ังจ่ายฯ)

รวม 5 22.73 2,000,000 2.90

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาดา้นการเมอืงการปกครองและการบรหิาร

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมการโยธา 1 4.55 900,000                        1.31 สนช.(กันเงิน)

รวม 1 4.55 900,000                      1.31

รวมทั้งสิ้น 22 100 68,929,000                  100                            
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ประเภท แผนงาน จ านวน งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อตุสาหกรรมและการโยธา 3 12,460,000                สนช.(กนัเงิน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง การเกษตร 1 1,100,000                  สนช.(กนัเงิน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง การกอ่สร้าง 3 1,100,000                  สนช.(กนัเงิน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รักษาความสงบภายใน 1 1,500,000                  ปอ้งกนั.(กนัเงิน)

รวมทั้งสิน้ 8 16,160,000               

บญัชสีรุปจ านวนครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

 องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชยีงราย 
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมูท่ี่ 6 
ต.เจดีย์หลวง - หมูท่ี่ 12 ต.ศรีถอ้ย 
อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หรือพืน้ท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร

729,000 หมูท่ี่ 6 ต.เจดีย์
หลวง - หมูท่ี ่12 
ศรีถอ้ย อ.แม่สรวย 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 62)

2 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่าง หมูท่ี่ 14 ต.เทอดไทย
 - หมูท่ี่ 5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชยีงราย

ขนาดชอ่งจราจรทางรถกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

3,000,000 หมูท่ี่ 14 ต.เทอด
ไทย - หมูท่ี่ 5 
ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 62)

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสิมหล็ก
เขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวหนองมน - 
ป่าส้มแสง ม.8 ต.ป่าตาล อ.ขนุตาล 
จ.เชยีงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
305.00 เมตร หรือพืน้ท่ีไม่
น้อยกว่า 1,830.00 ตาราง
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

1,000,000 แหล่งท่องเท่ียว
หนองมน - ป่าส้ม
แสง ม.8 ต.ป่าตาล 
อ.ขนุตาล 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)

4 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่าง หมูท่ี่ 4 ต.ท่ากอ๊ 
อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย

ขนาดชอ่งจราจรทางรถกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

3,000,000 ต.ท่ากอ๊ 
อ.แม่สรวย 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

5 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อมระหว่าง หมูท่ี่ 2 ต.โป่งผา - 
หมูท่ี่ 9 ต.เวียงผางค า อ.แม่สาย 
จ.เชยีงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ความยาวรวม 950.00 เมตร 
หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
5,700.00 ตารางเมตร

3,000,000 หมูท่ี่ 2 ต.โป่งผา - 
หมูท่ี่ 9 ต.เวียง
ผางค า อ.แม่สาย 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)

6 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่าง หมูท่ี่ 1 ต.ปอ 
อ.เวียงแกน่ - หมูท่ี่ 25 ต.ตับเต่า 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย

ขนาดชอ่งจราจรทางรถ 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

1,300,000 หมูท่ี่ 1 ต.ปอ 
อ.เวียงแกน่ - 
หมูท่ี่ 25 
ต.ตับเต่า 
อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)

12,029,000รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ขว่งวัฒนธรรมเมือง
เทิง ม.1 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชยีงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ขว่งวัฒนธรรมเมืองเทิง
รายละเอยีดประกอบด้วย
งานประดับตกแต่งด้วย
ลวดลายปูนปัน้อาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง
จ านวน 1 หลัง
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารประดิษฐาน
เสาหลักเมือง

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

ส านักการชา่ง 
(ปี 62)

2 ปรับปรุงฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 5
บริเวณศาลากลางหลังแรก
ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชยีงราย

เพือ่ปรับปรุงฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 
บริเวณศาลากลางหลังแรก 
ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง 
จ.เชยีงราย ให้สมพระเกยีรติ

1,000,000 บริเวณศาลากลาง
หลังแรก ถ.สิงหไคล
ต.เวียง อ.เมือง 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 62)

แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3 ปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์
ถิ่นพญามังราย

เพือ่ปรับปรุงลานธรรม ลาน
ศิลป์ถิ่นพญามังรายให้เป็น
สถานท่ีจดักจิกรรมทางศาสนา
กจิกรรมสร้างสรรค์และแหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจงัหวัดเชยีงราย

1,000,000 บริเวณศาลากลาง
หลังแรก ถ.สิงหไคล
ต.เวียง อ.เมือง 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 62)

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ขว่งวัฒนธรรมเมือง
เทิง ม.1 ต.เวียง อ.เทิง 
จ.เชยีงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ขว่ง
วัฒนธรรมเมืองเทิง
รายละเอยีดประกอบด้วย
- งานประดับตกแต่งด้วย
ลวดลายปูนปัน้
(ระยะท่ี 2)
- ติดต้ังระบบไฟฟ้า
แสงสว่างอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง
จ านวน 1 หลัง
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารประดิษฐาน
เสาหลักเมือง

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

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)

8,000,000

พ.ศ.2564

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 กอ่สร้างเขื่อนป้องกนัตล่ิง 
แม่น้ าหงาว ม.20 ต.หงาว อ.เทิง 
จ.เชยีงราย

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 336.00 เมตร 

2,000,000 ม.20 ต.หงาว 
อ.เทิง จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)

2,000,000

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02

รวม

แผนงาน  การเกษตร

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตศูนย์
เคร่ืองจกัรกล องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชยีงราย

ขนาดความยาว 524.00 เมตร 
สูง 1.80 เมตร

900,000 ศูนย์เคร่ืองจกัรกล
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด 
(ดอยเขาควาย)

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)

900,000

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร แบบ ผด.02

รวม

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

193



หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 ขดุลอกล าน้ าแม่สลอง ชว่งระหว่าง 
หมูท่ี่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จนั - 
หมูท่ี่ 6 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
7.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 5,000.00 เมตร 
ขดุลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง
 7.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 5,000.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
13,300.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 หมูท่ี่ 5 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จนั - หมูท่ี่ 6 
ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63) 
ตามค าส่ังโอนที่
 577/2563 
ลว 5กมุภาพนัธ์
 2563

2 ขดุลอกห้วยขวาล้อ ชว่งระหว่าง หมู่
ท่ี 3 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชยีงราย - 
หมูท่ี่ 4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.
เชยีงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
8.00 เมตร ลึก 1.45 เมตร 
ยาว 2,870.00 เมตร 
ขดุลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง
 8.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ยาว 2,870 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
14,750.00 ลูกบาศกเ์มตร

500,000 หมู่ที ่3 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชยีงราย - 
หมูท่ี่ 4
ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)
ตามค าส่ังโอนที่
2013/2563 
ลว 1 กนัยายน 
2563

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่)

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02
แผนงาน  การเกษตร

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3 ขดุลอกหนองป่าไคร้ ชว่งระหว่าง 
หมูท่ี่ 15 ต.บ้านดู่ - หมูท่ี่ 11 
ต.นางแล อ.เมืองเชยีงราย 
จ.เชยีงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
27.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร 
ขดุลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง27.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ลูกบาศกเ์มตร  
(รวมค่าขนย้าย)

500,000 หมูท่ี่ 15 ต.บ้านดู่
 - หมูท่ี่ 11 
ต.นางแล
อ.เมืองเชยีงราย 
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)
ตามค าส่ังโอนที่
 2013/2563 
ลว 1 กนัยายน
 2563

4 ขดุลอกหนองปลาขาว หมูท่ี่ 6 
ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชยีงราย 
ใข ้ประโยชน์ร่วมกบั หมูท่ี่ 14 
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
30.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
ขดุลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง30.00 เมตร ลึก 3.50 
เมตร ยาว 400.00 เมตรหรือ
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 
13,050.00 ลูกบาศกเ์มตร
(รวมค่าขนย้าย)

500,000 หมูท่ี่ 6 ต.ธารทอง
 อ.พาน 
ใขป้ระโยชน์ร่วมกบั
หมู่ที ่14 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว
จ.เชยีงราย

ส านักการชา่ง 
(ปี 63)
ตามค าส่ังโอนที่
2013/2563 
ลว 1 กนัยายน 
2563

2,000,000

แผนงาน  การเกษตร

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผด.02
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กโิลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย จ านวน 2 คันๆ 
ละ 1,980,000

3,960,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

2 รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ล้อ

ค่าซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
6 ล้อ ติดต้ังเครนขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ตัน พร้อมกระเชา้ 
ขนาดก าลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ านวน 1 คัน

4,000,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

3 รถบรรทุก ค่าจดัซ้ือรถบบรทุกท้ายลาะ
ชานต่ า (เทรลเลอร์) แบบยก
สะพานท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค
 ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะมี
ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ านวน 1 คัน

4,500,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

12,460,000

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์

รวม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 
แรงม้า จ านวน 1 คัน

1,100,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

1,100,000

พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รวม

แผนงานการเกษตร

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2563
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 รถขดุไฮโดรลิคตีนตะขาบ
(Hydraulic Excavator)

ค่าจดัซ้ือรถขดุไฮโดรลิคตีน
ตะขาบ (Hydraulic 
Excavator) ชนิดแขนยาว 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ 
ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า จ านวน 1 คัน

4,500,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

2 รถเกล่ียดิน ค่าจดัซ้ือรถเกล่ียดินขบัเคล่ือน
ด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ
มีก าลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

7,500,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

3 รถบดล้อเหล็ก ค่าจดัซ้ือรถบดล้อเหล็ก ขนาด 
10 ตัน ขบัเคล่ือนด้วยตนเอง
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จงัหวะ มี
ก าลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน

2,900,000 อบจ.เชยีงราย ส านักการชา่ง
(ปี 2563)

14,900,000

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

รวม

แผนงาน  การกอ่สร้าง

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 ปรับปรุงลานธรรม 

ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย
เพือ่ปรับปรุงลานธรรม ลาน
ศิลป์ถิ่นพญามังรายให้เป็น
สถานท่ีจดักจิกรรมทางศาสนา
กจิกรรมสร้างสรรค์ และแหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจงัหวัดเชยีงราย

1,000,000       ศาลากลางจงัหวัด
เชยีงราย (หลังเกา่) 
อ.เมือง จงัหวัด
เชยีงราย

ส านัก
การศึกษาฯ

รวม 1,000,000       

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว แบบ ผด.02
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี
เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้แคบ 

4 ประตู
เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิล้แคบ 4 ประตู ขับเคล่ือน 4
 ล้อ จ านวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 130 กิโลวัตต์ พร้อมติดต้ัง
วิทยุส่ือสารแบบติดรถยนต์และ
สัญญาณไฟวาบแบบแผงยาว 
ส าหรับติดต้ังบนยานพาหนะ
พร้อมอิเลคทรอนิกส์ไซเรนและชุด
ขยายเสียง

1,500,000 อบจ.เชยีงราย กองป้องกนัฯ
(ป2ี563)

   รวม 1,500,000

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไ่ด้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารสว่นจังหวดัเชียงราย
ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด.02/1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ก.ย.

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
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ก.ย.

แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
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ก.ย.

แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02
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ก.ย.
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ก.ย.

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02

แผนงาน  การเกษตร
พ.ศ.2564
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ก.ย.

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
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ก.ย.

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่)

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02

แผนงาน  การเกษตร
พ.ศ.2564
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ก.ย.

แผนงาน  การเกษตร
พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
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ก.ย.

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
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ก.ย.
พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย

แบบ ผด.02/1

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร
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ก.ย.

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02/1

แผนงาน  การกอ่สร้าง
พ.ศ.2564
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ก.ย.

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับอนุมัติให้กนัเงิน กรณีมิได้กอ่หนีผู้กพัน

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
พ.ศ.2564
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ก.ย.

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีไ่ด้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน

องค์การบริหารสว่นจังหวดัเชียงราย
แบบ ผด.02/1

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
พ.ศ.2564
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

1 กอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) สายทาง ชร. ถ. 
1-0011 เชื่อมระหว่าง ม.3 
ต.สันกลาง - ม.10 ต.ดอยงาม 
อ.พาน จ.เชยีงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,900 ม. 
หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม.

9,000,000 ม.3 ต.สันกลาง - 
ม.10 ต.ดอยงาม 
อ.พาน จ.เชยีงราย

ส านกัการช่าง การอนมุัติ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
จากส านกังบประมาณ
รหสัหนว่ย 75228 
เลขที่เอกสาร 
1000001960
การจัดสรรงวดที่ 01 
คร้ังที่ 0002
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.
 ถ. 1-0034 เชื่อมระหว่าง 
ม.1 ต.สันทราย - ม.5 ต.จนัจว้าใต้ 
อ.แม่จนั จ.เชยีงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,950 ม. 
หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
17,700.00 ตร.ม.

9,000,000 ม.1 ต.สันทราย - 
ม.5 ต.จนัจว้าใต้ 
อ.แม่จนั จ.เชยีงราย

ส านกัการช่าง การอนมุัติ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
จากส านกังบประมาณ
รหสัหนว่ย 75228 
เลขที่เอกสาร 
1000001960
การจัดสรรงวดที่ 01 
คร้ังที่ 0002
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) สายทาง ชร.
 ถ. 1-0073 เชื่อมระหว่าง 
ม.6 ต.บ้านโป่ง - ม.4 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,600 ม. 
หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
15,600.00 ตร.ม.

9,022,000 ม.6 ต.บ้านโป่ง - 
ม.4 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชยีงราย

ส านกัการช่าง การอนมุัติ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
จากส านกังบประมาณ
รหสัหนว่ย 75228 
เลขที่เอกสาร 
1000001960
การจัดสรรงวดที่ 01 
คร้ังที่ 0002
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

พ.ศ.2563
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling 
สายทาง ชร. ถ. 1-0089 
เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.ป่าแงะ - 
ม.1 ต.โรงชา้ง อ.ป่าแดด จ.เชยีงราย 
(1 สายทาง)

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,000 ม. 
หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตร.ม.
(ปีละ 2,000 ตร.ม.)

5,000,000  ม.4 ต.ป่าแงะ - 
ม.1 ต.โรงชา้ง 
อ.ป่าแดด 
จ.เชยีงราย

ส านกัการช่าง การอนมุัติ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
จากส านกังบประมาณ
รหสัหนว่ย 75228 
เลขที่เอกสาร 
1000001960
การจัดสรรงวดที่ 01 
คร้ังที่ 0002
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

32,022,000รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรม
ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
1 กอ่สร้างอาคารเรียน อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 

16 ห้องเรียน
12,978,000   โรงเรียน อบจ.

เชยีงราย

ส านกัการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การอนมุัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย จาก
ส านกังบประมาณ
รหสัหนว่ย 75228 
เลขที่เอกสาร 
1000001960
การจัดสรรงวดที่ 01 
คร้ังที่ 0002
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

12,978,000   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผด.02

รวม

แผนงาน  การศึกษา
ท่ี โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
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ก.ย.

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
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ก.ย.

แบบ ผด.02
แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564
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ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนงาน  การศึกษา
พ.ศ.2564

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงราย
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ลงทุน ด าเนินงาน
264,354,000    55,076,000      319,430,000            
93,000,000     93,000,000            

กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนทางเข้าสถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ้านธานทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระยะทาง 
6.500 กม. แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 37,000,000      37,000,000              

กิจกรรมย่อย 2 งานซ่อมทางผิวแอสฟลัต์ หมายเลข 1334 ผาบือ - ดอยช้างมูบ ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย กม. 
7+500+ ปริมาณการจราจร 330.00 ระยะทาง 2.5 กม. แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1

10,000,000      10,000,000              

กิจกรรมย่อย 3 งานซ่อมทางผิวแอสฟสัต์ 1209 กม.ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก บ้านป่าไร ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย 27+000-29+322 ปริมาณการจารจร 61,113.00 ระยะทาง 2.072 กม. แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1

10,000,000      10,000,000              

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงราย/มทบ.37 2,800,000        2,800,000               

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 9,800,000        9,800,000               

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 22,000,000      22,000,000              

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 1,400,000        1,400,000               
45,000,000     45,000,000            

2,000,000        2,000,000               

กิจกรรมย่อย 1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย 600,000          600,000                  

กิจกรรมย่อย 2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 900,000          900,000                  

กิจกรรมย่อย 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 500,000          500,000                  

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 2,500,000        2,500,000               
1,810,300      1,810,300              

กิจกรรมย่อย ขับเคล่ือนการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบของจังหวัดเชียงราย เพือ่ยกระดับการเกษตรจังหวัด
เชียงราย สู่การเกษตรสมัยใหม่ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

500,000          500,000                  

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 710,300          710,300                  

รวมทั้งหมด

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

กิจกรรมที่ 2 กิจรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการและยกระดับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางจักรยานสวนสมเด็จเจ้าฟูากับยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวหนองเขียว ต.จันจว้า อ.เมือง จ.เชียงราย
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาหนองบลคาย (ก่อสร้างหอดูนก)

2. การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
เชิงคุณภาพ แบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย Visit Chiangrai Year

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างเครือข่ายการผลิต การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ 
อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่ต้นแบบเพ่ือยกระดับการเกษตรจังหวัดเชียงรายส่งการเกษตรสมัยใหม่
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ลงทุน ด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 600,000          600,000                  
10,557,800     10,557,800            

1,000,000        1,000,000               

กิจกรรมย่อย 1 ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระดับจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 903,500          903,500                  

กิจกรรมย่อย 2 ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระดับจังหวัด ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงราย 96,500            96,500                   
9,557,800        9,557,800               

กิจกรรมย่อย 1 บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการและย่ังยืนแบบบูรณาการ ส านักงานบริหารพื่นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 2,000,000        2,000,000               

กิจกรรมย่อย 2 บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการและย่ังยืนแบบบูรณาการ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 4,557,800        4,557,800               

กิจกรรมย่อย 3 บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการและย่ังยืนแบบบูรณาการ ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงราย 1,500,000        1,500,000               

กิจกรรมย่อย 4 บริหารการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการและย่ังยืนแบบบูรณาการ ส านักจดัการป่าไม้ท่ี 2 เชียงราย 1,500,000        1,500,000               
118,184,000    118,184,000            

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 1,100,000        1,100,000               

ส านักงานบริหารพื่นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 1,500,000        1,500,000               

กจิกรรมย่อยท่ี 1 ขดุหลอกหนองเขยีวบ้านป่าสักหลวง หมู่ท่ี 2 ต.จนัจว้าใต้ อ.แม่จนั จ.เชียงราย ปริมาณดินขดุ 195,150 ลบ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย 20,000,000      20,000,000              

กิจกรรมย่อยที่ 2 ขุดลอกหนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
445,000 ลบ.ม ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร

ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย
20,000,000      20,000,000              

กิจกรรมย่อยที่ 3 ขุดลอกหนองหล่ม (หนองฮอดแฮด) หมู่ที่ 4,5,9 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ปริมาณงาน พืน้ที่ไม่
น้อยกว่า165,000 ตารางเมตร ขุดลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร โครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย 19,834,000      19,834,000              

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 8,750,000        8,750,000               

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 9,500,000        9,500,000               

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 9,500,000        9,500,000               

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 21,000,000      21,000,000              

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 7,000,000        7,000,000               
5,700,000        5,300,000        11,000,000              

ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 700,000          300,000          1,000,000               

กิจกรรมที่ 7 ก่อสร้างเข่ือนปูองกันริมแม่น้ าลาว บ้านห้วยส้าน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ความยาว 350 เมตร

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม การพัฒนามาตรฐานการผลิตสมุนไพรจังหวัดเชียงราย
4. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาหมอกควันและฝุุนละอองแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ 1 ศูนย์อ านายการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันแบบบูรณาการและยั่งยืนแบบบูรณาการ

5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 สร้างฝายเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ปุา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรมที่ 2 สร้างฝายเพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่ปุาต้นน้ า
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค

กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าลาว บ้านเฟือยไฮ ต.บ้านโปุง อ.เวียงปุาเปูา ความยาว 250 เมตร
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่กก บริเวณเรือจ าช่ัวคราวดอยฮาง

กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้างเข่ือนปูองกันริมแม่น้ าลาว บ้านสันต๋อ ต.บ้านโปุง อ.เวียงปุาเปูา ความยาว 200 เมตร
6. โครงการเมืองเชียงรายเมืองสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทอดแทนเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
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ลงทุน ด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นเดิน ว่ิง ทางจักรยาน สวนเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 5,000,000        5,000,000               

กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางโดยปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ ส านักงานจังหวัดเชียงราย 3,500,000        3,500,000               
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 1,500,000        1,500,000               

19,700,000      9,222,100        28,922,100              

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 1,970,000        1,970,000               

ส านักงานจังหวัดเชียงราย
5,000,000        5,000,000               

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 4,222,100        4,222,100               
2,763,300        2,763,300               

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 1,000,000        1,000,000               

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย/กอ.รมน. 395,000          395,000                  

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 1,000,000        1,000,000               

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 368,300          368,300                  
3,000,000        9,362,500        12,362,500              

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย/ฉก.ม.2 500,000          500,000                  

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 2,426,000        2,426,000               

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 500,000          500,000                  

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย/กอ.รมน. 486,500          486,500                  

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 1,150,000        1,150,000               

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 1,000,000        1,000,000               
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 1,500,000        1,500,000               

3,000,000        3,000,000               

กิจกรรมย่อย 1 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร จ านวน 5 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1
กิจกรรมย่อย 2 ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร จ านวน 5 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1
กิจกรรมย่อย 3 ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจ านวน 2 แห่ง แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1

ส านักงานจังหวัดเชียงราย 1,800,000        1,800,000               กิจกรรมที่ 9 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรม

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปกครองจังหวัดเชียงรายพบปะประชาชน เพ่ือส่งเสริมการปกครองและเชิดชูสถาบันหลักของ
9. โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ช้ันในและตามแนวชายแดน
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ปี 2564
กิจกรรมที่ 3 ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 4 รถณรงค์ปูองกันสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครต ารวจบ้านต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด
กิจกรรมที่ 6 รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. จิตอาสาสาธารณภัย และอาสาสมัครอ่ืนๆ
กิจกรรมที่ 8 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเชียงรายเมืองปลอดภัย

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาสังคมเฝูาระวังควบคุมประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว

กิจกรรมที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและพัฒนาศูนย์สาธิตเรียนรู้การจัดการวัสดุเหลือใช้

7. โครงการส่งเสริมพัฒนาชีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน ประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดเชียงรายและขับเคลือน
เศรษฐกิจขายแดนเช่ือมโยง GMS/อาเซียน+3/อาเซียน+6แบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลือนเศรษฐกิจขายแดนเพ่ือการเช่ือมโยงด้านการค้า การลงทุน GMS/
อาเซียน+3/อาเซียน+6
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. โครงการปกปูองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติและการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปูองเชิดชูสถาบันหลักของชาติ

กิจกรรมที่ 2 เชียงรายเมืองสีเขียว
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ลงทุน ด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,560,000        

กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายนครแห่งความสุขของผู้สูงวัย กิจกรรมย่อย 1 พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายนครแห่งความสุขของผู้สูงวัยกิจกรรมย่อย 1 พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายนครแห่งความสุขของผู้สูงวัย
กิจกรรมย่อย 2 ขับเคล่ือนโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 280,000          280,000                  

ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 560,000          560,000                  
10,000,000      10,000,000              

33,000,000     33,000,000              

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 15,000,000      15,000,000              

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงบูรณะถนนสาย ชร.5023 สาย จ.3 ผังเมืองรวมเชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 8,000,000        8,000,000               

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงบูรณะและแก้ไขบริเวณจุดเส่ียงอันตรายทางถนน สาย ชร.5047 แยกทางหลวงชนบท ชร.3037 เกษตร
ที่สูงวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

10,000,000      10,000,000              

9,500,000        9,500,000               

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 9,500,000        9,500,000               

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองเก่าเพ่ือการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 3 สืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทาวัฒนธรรม

12. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ ากก บ้านท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสูงอายุ เพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

11. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือดึงดูด

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมก่อสร้างประติมากรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายนครแห่งความสุขของผู้สูงวัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายนครแห่งความสุขของผู้สูงวัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายนครแห่งความสุขของผู้สูงวัย

10. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในจังหวัดเชียงรายเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าแบบบูรณาการ
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

1 โครงการพฒันาศักยภาพสตรีในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

18 อ าเภอ 1,600,000 ม.ค. - ก.ย. 2564 สถานท่ีเอกชนในจังหวดัเชียงราย
กลุ่มเปา้หมาย
กพสม. 1,752 หมู่บา้น
กพสต. 124 ต าบล
กพสอ. 18 อ าเภอ

รวม 1,600,000

1 โครงการสนบัสนนุการจัดสวสัดิการชุมชน
กิจกรรม ประชุมติดตามสอบทานระบบบริหาร
จัดการกองทุนสวสัดิการชุมชน ประจ าป ีพ.ศ. 
2564

 - เวทีประชุมน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนท้องถิ่น
 - การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการด าเนนิงานและเก็บ
บนัทึกข้อมูลระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลกองทุนฯ

60,000 มิ.ย. - ก.ค. 2564 เวทีกลางประจ าเขตอ าเภอ 
(4 เขตการบริหาร)

บญัชแีผนงาน/โครงการพัฒนา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ทีด่ าเนินการในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงราย
1.ส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดเชยีงราย

2.ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชยีงราย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

2 โครงการสนบัสนนุการจัดสวสัดิการชุมชน
กิจกรรม ติดตามพฒันาสถานะกองทุนด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลและการบรูณาการร่วมกับ
องค์กรภาคีภาคสังคมในท้องถิ่น

กิจกรรม เวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนฯใน
กองทุนท่ีเตรียมจัดขบวนองค์กรใหม่

 - เวทีพฒันาศักยภาพผู้น า และ
สร้างความรู้แก่สมาชิกในการ
บริหารจัดการกองทุนฯ
 - กิจกรรมประชุมเสริมสร้าง
เครือข่ายกองทุนฯ
 - การจัดท าแบบแสดงสถานะ
กองทุนและพฒันาโครงการ
ขอรับการสมทบ

 - ประชุมจัดโครงสร้าง
คณะกรรมการและระเบยีบ
จัดการกองทุนใหม่
 - เวทีทบทวนแนวทางการ
ท างานและพฒันาผู้น ากองทุน
รุ่นใหม่

88,000 ต.ค.2563 - ก.ย.2564 พื้นท่ีกองทุน/ท้องถิ่นท่ีได้รับการสมทบ
งบประมาณจากรัฐบาล จ านวน 102 แหง่

3 โครงการครอบครัวอบอุ่น
กิจกรรม การถอดบทเรียนศูนย์พฒันาครอบครัว
ในชุมชนต้นแบบ

ถอดบทเรียน/องค์ความรู้จาก
กิจกรรมศูนย์พฒันาครอบครัว
ในชุมชน ภายใต้โครงการ
ครอบครัวอบอุ่น

- พ.ย.-63 สถานท่ีถอดบทเรียนโรงแรมในจังหวดัล าปาง
ศพค.9 แหง่ 10 หมู่บา้น ได้แก่ อบต.แม่พริก
อ.แม่สรวย อบต.ม่วงค า อ.พาน อบต.ปา่แดด
อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 
อบต.แม่อ้อ อ.พาน อบต.ดอยงาม อ.พาน 
อบต.หว้ยสัก อ.เชียงแสน ทต.บา้นแซว 
อ.เชียงแสน และ ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

4 การพฒันาท่ีอยู่อาศัยในเขตชุมชนเมือง  - การพฒันาท่ีอยู่อาศัยในชุมชน
ผู้มีรายได้นอ้ยเขตเมือง (ท่ีดิน
เดิม) รูปแบบกลุ่มชุมชนจัดการ
เคหสถาน (ท่ีอยู่อาศัย)/สหกรณ์
เคหสถาน
 - การพฒันาท่ีอยู่อาศัยในชุมชน
ผู้มีรายได้นอ้ยเขตเมือง (ท่ีดิน
ใหม)่ รูปแบบกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย/
สหกรณ์ออมทรัพย์

- ต.ค.2563 - ก.ย.2564 ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย และชุมชน
ชานเมือง

5 การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งสภา
องค์กรชุมชนจังหวดัเชียงราย

 - การประชุมสภาองค์กรชุมชน
ระดับต าบล
 - การพฒันาศักยภาพผู้น า
ชุมชน/แกนน าคนท างานรุ่นใหม่

- ต.ค.2563 - ก.ย.2564 สภาองค์กรชุมชนระดับต าบลทุกแหง่

รวม 148,000
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

1 การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธเ์พื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ แบบบรูณาการ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปกีารท่องเท่ียวจังหวดั
เชียงราย Visit Chiangrai Year

1. เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริม
การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายอย่าง
ต่อเนื่องกระตุ้นความสนใจให้แก่การ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายตลอดท้ังปี 
และสร้างให้เชียงรายเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเท่ียวในใจของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาและส่ือสารการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายให้ถูก
น าเสนอขายต่อกลุ่มเป้าหมายทางการ
ท่องเท่ียว เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว
ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการด้าน
การท่องเท่ียว
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ดึงความเป็น
เอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ทางด้าน
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้เกิดความโดด
เด่นกลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเท่ียวชาว
ไทย ชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการ 
หน่วยงาน องค์กรสมาคม ชุมชนด้าน
การท่องเท่ียว ประชาชนท่ัวไป

2,500,000 ธ.ค.2563 - เม.ย.2564 พื้นท่ีจังหวดัเชียงราย

รวม 2,500,000

3.ส านักงานการทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงราย กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

1 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 30 ครัวเรือน 460,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
2 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 45 ครัวเรือน 1,281,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
3 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 55 ครัวเรือน 1,467,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
4 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 25 ครัวเรือน 460,700 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
5 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 25 ครัวเรือน 407,400 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
6 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 25 ครัวเรือน 349,200 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
7 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 10 ครัวเรือน 119,600 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
8 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 15 ครัวเรือน 212,200 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
9 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 2,250,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 

10 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 760,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
11 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 1,700,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
12 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 675,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
13 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 425,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
14 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 2,550,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
15 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 465,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
16 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 3,350,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
17 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 10 ครัวเรือน 153,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
18 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ใช้น้ าท้ังหมด 2,350,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

19 งานวางท่อขยายเขตจ าหนา่ย 20 ครัวเรือน 700,000 พ.ค. - ส.ค. 2564 ต.รอบเวยีง อ.เมือง จ.เชียงราย 
รวม 20,135,100

4.การประปาส่วนภมูภิาคสาขาเชยีงราย
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

1

2

โครงการปรับปรุงพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม้ี
คุณภาพเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวและพฒันา
นวตักรรมด้านการบริหารจัดการและยกระดับ
บคุลากรทางด้านการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ
กิจกรรมหลัก : พฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขต
หา้มล่าสัตวป์า่หนองบงคาย (ก่อสร้างหอดูนก)

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่หมอกควนั
และฝุ่นละอองแบบบรูณาการของจังหวดัเชียงราย
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการการแก้ไขปญัหาไฟ
ปา่และหมอกควนัแบบบรูณาการและยั่งยืนแบบ
บรูณาการ

1.มีแหล่งเรียนรู้ด้านสัตวป์า่และ
พื้นท่ีชุ่มน้ าแรมซาร์(Ramsar Site)
2.ประชาชนในและรอบพื้นท่ี 
มีจิตส านกึในการอนรัุกษคุ้์มครอง
ฟื้นฟแูละบ ารุงรักษาพื้นท่ีอนรัุกษ์
3.มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อ
บริการนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีปา่
อนรัุกษ์
1.จ านวนการเกิดจุดพกิัดความ
ร้อน (hot spot)  ลดลงร้อยละ
15 จากปท่ีีผ่านมา
2.คุณภาพอากาศในช้ัน
บรรยากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5) อยู่ในเกณฑ์ไม่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี
3.เครือข่ายอาสาสมัครอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเปา้หมายเดิม
มีความเข้มแข็งและเข้มข้นในการ
เฝ้าระวงั คุ้มครองพื้นท่ีปา่และลด
ปญัหาการเกิดไฟปา่ของจังหวดั
เชียงราย จ านวน 14 ชุมชน

 1,400,000

2,000,000

ก่อสร้าง 180 วนั 
(6 เดือน)

จ้างเหมาราษฎรฯ 
จ านวน 60 วนั

เขตหา้มล่าสัตวป์า่หนองบงคาย ม.13 
ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ในพื้นท่ีของหนว่ยงานในสังกัดส านกับริหาร
พื้นท่ีอนรัุกษท่ี์ 15 (เชียงราย) พื้นท่ีอนรัุกษ ์
พื้นท่ีปา่ต้นน้ าและพื้นท่ีคุ้มครองตามประกาศ
ตามกฎหมาย ท้องท่ีจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 14 หมู่บา้น

รวม 3,400,000

5.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชยีงราย)
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

ส ามะโน
1 ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 - - ธ.ค.2563 - ม.ค.2564 จังหวดัเชียงราย
2 ส ามะโนธรุกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 

(งานนบัจด)
- - พ.ค. - ส.ค. 2564

จังหวดัเชียงราย
ส ารวจ

1 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 - - ต.ค. - ธ.ค. 2563 จังหวดัเชียงราย
2 ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

พ.ศ. 2563/2564
- - วนัท่ี 7 - 20 ของทุกเดือน

จังหวดัเชียงราย
3 ส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 

2563/2564
- - วนัท่ี 1 - 12 ของทุกเดือน

จังหวดัเชียงราย
4 ส ารวจการย้ายถิ่นของประชาชน พ.ศ. 

2563/2564
- - ต.ค. - ธ.ค. 2563

จังหวดัเชียงราย
5 ส ารวจความต้องการพฒันาขีดความสามารถของ

ประชาชน พ.ศ. 2564
- - ม.ค. - ก.พ. 2564

จังหวดัเชียงราย
6 ส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 - - ก.ค. - ส.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย
7 ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563/2564
- - พ.ย.,ธ.ค. 2563

จังหวดัเชียงราย
8 ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563/2564
- - เม.ย. - มิ.ย. 2564

จังหวดัเชียงราย
9 ส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563/2564 - - ต.ค. 2563,ม.ค.,เม.ย.

,ก.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

6.ส านักงานสถิตจิังหวัดเชยีงราย
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

10 ประมวลพื้นท่ีการก่อสร้าง พ.ศ. 2563/2564 - - ต.ค.2563 - ก.ย.2564 จังหวดัเชียงราย
11 ส ารวจอนามัยและสวสัดิการ พ.ศ. 2564 - - มี.ค 2564 จังหวดัเชียงราย
12 ส ารวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานโลจิสติกส์ภาค

การค้า พ.ศ. 2564
- - พ.ค. - ก.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

13 ส ารวจการท างานของเด็กในประเทศไทย - - ก.ค. - ก.ย. 2564 จังหวดัเชียงราย
14 ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 

2564
- - มิ.ย. - ส.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

15 ส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 
2564

- - ม.ค. - มี.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย
16 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบวถิีชีวติใหม่ พ.ศ. 2564
- - ต.ค 2564 จังหวดัเชียงราย

17 การส ารวจความพงึพอใจในชีวติ พ.ศ. 2564 - - พ.ย 2563 จังหวดัเชียงราย
18 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อการวางแผน

ชีวติในอนาคต พ.ศ. 2564
- - ธ.ค 2563 จังหวดัเชียงราย

19 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมไทย พ.ศ. 2564

- - ม.ค 2564 จังหวดัเชียงราย

20 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564

- - ก.พ 2564 จังหวดัเชียงราย

21 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับการอยู่
ดีมีสุข พ.ศ. 2564

- -  มี.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

22 ส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน พ.ศ. 2564

- -  มี.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

23 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับระบบ
สวสัดิการ พ.ศ. 2564

- -  เม.ย. 2564 จังหวดัเชียงราย
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

24 ส ารวจวฒันธรรม ค่านยิม ทัศนคติ 
และพฤติกรรมซ่ือสัตย์ ของประชาชน พ.ศ. 2564

- -  พ.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

25 ส ารวจพฤติกรรมท่ียึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต
ของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564

- -  พ.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

26 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกับความ
พงึพอใจต่อการใหบ้ริการสาธารณะและการ
ท างานของหนว่ยงานต่างๆ พ.ศ. 2564

- -  มิ.ย. 2564 จังหวดัเชียงราย

27 ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดยาเสพติดในป ีพ.ศ. 2564

- -  ก.ค. 2564 จังหวดัเชียงราย

รวม -

1 แผนปฏบิติัการสนาม เกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้รับเงิน
การส่งเสริมการปลูกทดแทน

8,300 1 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

2 แผนปฏบิติัการประชาสัมพนัธเ์พื่อการเกษตร เกษตรกรชาวสวนยาง / สถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยาง

170,000 2 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

3 แผนปฏบิติัการสนบัสนนุด้านการตลาด กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง / 
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

149,200 3 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

7.ส านักงานกองทนุสงเคราะหก์ารท าสวนยางจังหวัดเชยีงราย
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

4 แผนปฏบิติัการสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเกษตรกร
และสถาบนัเกษตรกร 
(Smart Farmer)

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง / 
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

162,600 4 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

5 แผนปฏบิติัการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบ
แปลงใหญ่

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง / 
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

151,600 5 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

6 แผนปฏบิติัการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวดั
เชียงราย

564,870 6 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

7 แผนปฏบิติัการจัดสวสัดิการเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง / 
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

3,049,000 7 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

8 แผนปฏบิติัการพฒันาสถาบนัเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 2,961,600 8 พ.ย. 2563 - 30 ก.ย.
 2564

จังหวดัเชียงราย

รวม 7,217,170

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ

180 ราย 8,189,500 ไตรมาสที ่1 - 2 จังหวัดเชียงราย

1.1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการค้า - 
การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ

30 ราย 590,000 เดือนธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงราย

8.ส านักงานพาณชิย์จังหวัดเชยีงราย
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ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

1.2 จัดงานแสดงจ าหน่ายสินค้าและเจรจา
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย - เมียนมาร์ - 
สปป.ลาว - จีน

150 ราย 7,599,500 เดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2564

จังหวัดเชียงราย

รวม 8,189,500

1 โครงการเสริมสร้างวินัยการท างานในสถาน
ประกอบกิจการ

50 คน 49,900 เดือนธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงราย

2 โครงการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงาน
นอกระบบ

20 คน 12,000 เดือนมีนาคม 2564 จังหวัดเชียงราย

รวม 61,900

แผนงานการใชจ้่ายเป็นกองทุนการปฏิรูป
1  - โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูป 50 ราย 112,675 ต.ค.63 - ก.ย.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
2  - โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร 26 ราย 37,220 ต.ค.63 - ม.ีค.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
3  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎี 75 ราย 225 ไร่ 222,520 ต.ค.63 - ม.ีค.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
4  - โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูป 55 ราย 180,700 ต.ค.63 - ม.ีค.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
5  - โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขต 800 ไร่ 714,360 ต.ค.63 - ม.ีค.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย

แผนงานตามยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
1)กจิกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  -  -  -  -

10.ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิจังหวัดเชยีงราย

9.ส านักงานสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชยีงราย

218



ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

1)กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ  - เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
ต.แม่ลอย อ.เทิง,ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย -  อพ.สธ. 3 โรงเรียน 48,000 ต.ค.63 - ก.ย.64

 - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 500 กล้า รองบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64
แผนงานบูรณาตามยุทธ์ศาสตร์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัภาค

1 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 114 ไร่ 302,340 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.เวียง อ.เชียงแสน,ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด,
 1)กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขต 74 ราย
 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม

1      โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 75 ราย 286,630 ต.ค.63 - ก.ย.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
 1)กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 60 ราย 238,580 ต.ค.63 - ก.ย.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย
2)กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 15 ราย 48,050 ต.ค.63 - ก.ย.64 เขตปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงราย

2      โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่
 1)กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกร  -  -  -  - 
 2)กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  -  -  - 

3      โครงการบริหารจัดการท่ีดินท ากิน  -  - 
 1)กิจกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแปลงท่ีดิน  -  -  -  - 
2)กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน  -  -  - รอแจ้งแผนงาน
3)กิจกรรมตรวจสอบท่ีดิน  -  -  - รองแจ้งแผนงาน
4)กิจกรรมจัดท่ีดิน 940 ราย 9,000 ไร่ 409,000

รวม 2,600,075

219



ล าดับท่ี โครงการ เปา้หมาย งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

สถานท่ี
ด าเนนิการ

1 โครงการ อาสาสมัครคุมประพฤติ 250,000 ภายในเดือนตุลาคม 2563  - สถานทีร่าชการหรือเอกชนในจังหวัด
"อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมจังหวัด ถึงเดือนกันยายน2564 เชียงราย
จังหวัดเชียงราย ร่วมใจแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดเชียงราย จ านวน 90 คน  - เขตพืน้ที ่กทม.และพืน้ทีจ่ังหวัดที่
และเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อนุมัติให้ด าเนินการ
และอาชญากรรม"
โครงการประกอบด้วย
2 กิจกรรมหลัก คือ
1.การพฒันาศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ 

กระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ในบทบาท
การแก้ไขฟืน้ฟูกระท าผิดและบทบาทในการ
เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมในพืน้ท่ี (ระยะเวลาด าเนิน
กิจกรรม 3 คืน 4 วัน  
2.กิจกรรมอบรมความรู้อาสาสมัคร
คุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
ภายใต้บทบาทหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ  
คุมประพฤติ พ.ศ. 2556
(ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 1 วัน)

รวม 250,000
รวมทัง้สิ้น 46,101,745

11.ส านักงานคุมประพฤตจิังหวัดเชยีงราย
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