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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 บทน า 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 /
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2562 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โอน
และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครั้งที่ 18  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2562  เรียบร้อยแล้ว 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ.2562   

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับแผนการด าเนินงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

แผนการด าเนินงาน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน าและส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผน 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้

 
 

   

 

   

 

   

 

  

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 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

 

http://chiangraipao.go.th/
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1.4 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 /เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4  พ.ศ. 2561 

 2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

     3. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดงานที่จะต้องปฏิบัติ และน าไป
วางแผน เตรียมการ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
 
 



 

 

 

แผนการด าเนินงานองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพิ่มเติม ครัง้ที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 
 

 



 

 

บัญชีสรุปข้อมูลรายละเอยีด 

โครงการ/กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 
 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 1 500,000                     

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 2 4,200,000                   

รวมทั้งสิ้น 3 4,700,000                 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทา

สาธารณภยั

โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 500,000                     

รวมทั้งสิ้น 1 500,000                    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 1 1,200,000                  

รวมทั้งสิ้น 1 1,200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 5 6,400,000
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โครงการพัฒนาฯ   
ที่จ่ายจากเงินสะสม 

 

 
 



 

 

บัญชีข้อมูลรายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

 



ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท) 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 ชุดปรับปรุงพืน้ผิวทาง

1 ชุด ประกอบด้วย
(1) รถขุดตัดผสม
(Recycling)

เพือ่จัดซ้ือรถขุดตัดผสม
(Recycling)ขนาดไม่น้อยกว่า
 450 แรงม้าพร้อมชุดถังโรย
ปูน ขับเคล่ือนด้วยระบบ
ไฮโดรลิค 
จ านวน 1 คันๆ ละ 
36,000,000 บาท

  55,100,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง 
 จ่ายจากเงิน

สะสม

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผ. 02/1
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ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผ. 02/1

(2) รถบรรทุกถัง
เก็บปูนซีเมนต์ผง

เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุกถังเก็บ
ปูนซีเมนต์ผง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12 ลบ.ม. พร้อมมี
ระบบควบคุมการจ่ายซีเมนต์
แบบอัตโนมัติขับเคล่ือนด้วย
ตัวเอง ระบบไฮโดรลิค ติดต้ัง
บนรถบรรทุก 10 ล้อ(6x4) 
ขับเคล่ือน 2 เพลา ขนาดไม่
น้อยกว่า 260 แรงม้า จ านวน
  
1 คันๆ ละ 12,000,000 
บาท

(3) รถบดล้อหน้า
เหล็กเรียบ ล้อหลัง
ยาง 2 ล้อ

เพือ่จัดซ้ือรถบดล้อหน้าเหล็ก
เรียบ ล้อหลังยาง 2 ล้อ ขนาด
 ไม่น้อยกว่า 18 ตัน จ านวน 
1 คันๆ ละ 7,100,000 บาท

 รวม 55,100,000   

7



ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท) 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 โคมไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน 
(All In One Solar 
Street Light)

เพือ่จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (All In One Solar 
Street Light) แบบเสากิ่งเดียว
1 ชุด ประกอบด้วย 
-โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
30 วัตต์ จ านวน 1 โคม
-เสากิ่งเด่ียวแบบ Mid Hinged
Column ความสูง 6.00 ม. 
จ านวน 1 ต้น 
-Screw Pile ความยาว 2.00 
ม.
จ านวน 1 ต้น รวมจ านวน 
645 ชุดๆ ละ 70,000 บาท

   45,150,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
  จ่ายจาก
เงินสะสม

รวม 45,150,000   

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
แบบ ผ. 02/1

สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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โครงการพัฒนาฯ  

ที่จ่ายจากการ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 



 
 
 
 

ส ำนักกำรช่ำง 
 
 

 



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 ติดต้ังเสาสัญญาณไฟ
จราจรแบบกระพริบ

ติดต้ังเสาสัญญาณไฟ
จราจรแบบกระพริบ 
จ านวน 26 ชุด 
ประกอบด้วย 1.แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ 
(Crytalline Silicon 
10w) 
2.แบตเตอร่ี(ชนิดไม่เติม
น้ ากล่ัน)
Maintenance-free 
12V12Ah 
3.เลนส์ใส
เส้นผ่าศูนย์กลาง
300 มม. 

500,000    จุดเส่ียงทาง
ร่วมทางแยก
ครอบคลุมทัง้
18 อ าเภอ
ของจังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง
โอนต้ังจ่ายเปน็
รายการใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 2/114 
   (ค าส่ังโอนที่ 
1397/2562 

ลว.27 พ.ค.
2562)

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

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.

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.หลอด LED สีเหลือง 
จ านวน 170 LED 
พร้อมคอนโทรล 
5.วัสดุโคมโพลีคาบอเนต
สีด า กันแดด กันฝน
6.เสาเหล็กกลมด า ขนาด 
3 น้ิว พ่นสีขาวคาดด า 
ความสูงจากพืน้ดิน 
2.50 ม.พร้อมฐานปูน

รวม 500,000    
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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 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.10
 ต.ม่วงค า-ม.6 ต.เมือง
พาน อ.พาน จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000  ต.ม่วงค า -
ต.เมืองพาน 
อ.พาน

ส านักการช่าง
โอนต้ังจ่ายเปน็
รายการใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่  

10/114       
(ค าส่ังโอนที่ 

1397/2562 
ลว.27 พ.ค.

2562)

รวม 3,000,000  

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผด.02

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

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.

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
 ม.4 ต.บ้านด้าย - ม.2 
ต.โป่งผา อ.แม่สาย      
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 360.00 ม.หรือ
พืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 2,160.00 
ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

1,200,000  ม.4 ต.บ้าน
ด้าย - ม.2 
ต.โป่งผา
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง
โอนต้ังจ่ายเปน็
รายการใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 

12/114       
(ค าส่ังโอนที่ 

1397/2562 
ลว.27 พ.ค.

2562)

รวม 1,200,000  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 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 กอ่สร้างศูนยข์อ้มูลบริการ
นักท่องเทีย่ว            
(ดอยแม่สลอง)            
ม.1 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเทีย่ว
ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 4.50 ม.
สูง 3.00 ม.

500,000    ม.1 ต.แม-่
สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง
โอนต้ังจ่ายเปน็
รายการใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 8/114 
   (ค าส่ังโอนที่ 
1397/2562 

ลว.27 พ.ค.
2562)

รวม 500,000    

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว แบบ ผด.02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

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 กอ่สร้างอาคารโรงเกบ็
ระบบเคร่ืองจกัรส าหรับ
แปรรูปขยะแห้งเป็น
เช้ือเพลิง (RDF) และ
รีไซเคิล

ก่อสร้างอาคารโรงเก็บ
ระบบเคร่ืองจักรส าหรับ
แปรรูปขยะแห้งเป็น
เชื้อเพลิง (RDF) และ
รีไซเคิล ขนาด 1 ชั้น 
กว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร หรือ
พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม.

1,200,000 ศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การบริหาร
จัดการขยะ
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง
โอนต้ังจ่ายเปน็
รายการใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 

30/114      
(ค าส่ังโอนที่ 

1397/2562 
ลว.27 พ.ค.

2562)

รวม 1,200,000 

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
1 รถบรรทุก(ดีเซล) เพือ่จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 6,000 
ซีซี
หรือก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่่ากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบบรรทุกน่้า
-จุน่้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
-น่้าหนักของรถรวมน่้าหนัก
บรรทุกไม่ต่่ากว่า 12,000 กก.
-เป็นราคาพร้อมปัม๊และอุปกรณ์
 จ่านวน 1 คัน

   2,500,000 อบจ.เชียงราย ส่านักการช่าง
  โอนต้ังจ่าย
เปน็รายการ

ใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 

24/114 
(ค่าส่ังโอนที่

1397/2562
 ลว.27 พ.ค.

2562)

รวม 2,500,000   

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
แบบ ผด. 02/1

สถานที่ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท) 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 รถเกล่ียดิน ขนาด 

150 แรงม้า
เพือ่จัดซ้ือรถเกล่ียดินขับเคล
ท่อนด้วยเคร่ืองยต์ดีเซล 4 
จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า  
150 แรงม้า ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่า 2,500
 รอบต่อนาทีมีความยาวช่วง
ล้อไม่น้อยกว่า 6,000 
มิลลิเมตร ความยาวของชุด
ใบมีดไม่น้อยกว่า 3,600 
มิลลิเมตร และครดกรุยดิน
ท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 
จ านวน 1 คัน

    7,500,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง 
 โอนต้ังจ่าย
เปน็รายการ

ใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 

98/114(
ค าส่ังโอนที่ 
1397/256
2 ลว.27 

พ.ค.2562)

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
แบบ ผด. 02/1

สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

แบบ ผด. 02/1

สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 รถบดล้อเหล็ก ขนาด
 10 ตัน

เพือ่จัดซ้ือระเกล่ียดิน ขนาด 
10 ตัน เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 
จังหวะมีก าลังไม่น้อยกว่า 
125 แรงม้า ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่า 2,800
 รอบต่อนาที จ านวน 1 คัน

  2,900,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง 
 โอนต้ังจ่าย
เปน็รายการ

ใหม่
คร้ังที่ 18

พ.ศ.2562 
หน้าที่ 

112/114 
(ค าส่ังโอนที่
1397/256
2 ลว.27 

พ.ค.2562)

 รวม 10,400,000   

17



 
 

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 



ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
แผนงาน  เคหะและชมุชน

งบประมาณ
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (บาท)

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 เคร่ืองจักรพร้อมระบบ

ส าหรับแปรรูปขยะแห้ง
เป็นเชื้อเพลิง(RDF)    
 และรีไซเคิล

เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองจักรพร้อม
ระบบส าหรับแปรรูปขยะแห้ง
เป็นเชื้อเพลิง(RDF) และรีไซเคิล

   6,800,000 ศูนย์การ
เรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพยีง
และการ
บริหาร
จัดการขยะ
ชุมชน
จังหวดั
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 
  โอนต้ังจ่าย
เปน็รายการ
ใหม่
คร้ังที่ 18
พ.ศ.2562 
หน้าที่
62/114 
(ค าส่ังโอนที่
1397/256
2 ลว.27 
พ.ค.2562)

รวม 6,800,000   

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
แบบ ผด. 02/1

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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