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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 ,ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ,ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
และฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อ  
13 กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผน  
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 และ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

 เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับแผนการด าเนินงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

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

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

 ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 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 กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 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 ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 และ ครั้งที่ 3  
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 าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 



 
 
 
 
 

 

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุข้อมูล  
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ผด. 01

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 60 19.54 81,000,000 29.02 สนช.
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 6 - 10,000,000 - สนช.

รวม 60 19.54 81,000,000 29.02

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 5 1.63 7,000,000 2.51 สนช.
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 14 4.56 9,250,000 3.31 สศว.
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 31 10.10 5,080,000 1.82 กองแผนฯ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 4 1.30 700,000 0.25 กองแผนฯ
แผนงาน 2.5 ความเข้มแข็งของชุมชน 9 2.93 3,930,000 1.41 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.33 3,500,000 1.25 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 5 1.63 3,880,000 1.39 กองส่งเสริมฯ

รวม 69 22.48 33,340,000 11.94

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผด. 01

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด

แผนงาน 2.1 การศึกษา 29 9.45 54,711,442 19.60 สศว.
แผนงาน 2.1 การศึกษา 6 1.95 2,600,000 0.93 กองแผนฯ
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 10 3.26 6,250,000 2.24 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 0.33 200,000 0.07 สศว.
โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 - 250,000 - สศว.

รวม 46 14.98 63,761,442 22.84

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.63 1,140,000 0.41 ส านักปลัดฯ
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.33 35,000,000 12.54 สนช.
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11 3.58 5,892,000 2.11 สศว.
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.33 1,000,000 0.36 สนช.
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 0.65 2,050,000 0.73 กองแผนฯ
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 1 0.33 800,000 0.29 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1.30 6,540,000 2.34 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 10 3.26 3,729,000 1.34 กองป้องกันฯ
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 0.33 100,000 0.04 กองแผนฯ

รวม 36 11.73 56,251,000 20.15

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข



แบบ ผด. 01

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ
ท่ีด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณท้ังหมด

แผนงาน 3.2 การเกษตร 69 22.48 32,550,000 11.66 สนช.
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 5 1.63 2,300,000 0.82 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 2 0.65 400,000 0.14 กองส่งเสริมฯ

รวม 76 24.76 35,250,000 12.63

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.33 20,000 0.01 ส านักปลัดฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.33 200,000 0.07 สนช.
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.63 3,900,000 1.40 กองกิจการสภา อบจ.
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 2 0.65 600,000 0.21 กองกิจการสภา อบจ.
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 3 0.98 720,000 0.26 กองแผนฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.33 200,000 0.07 กองคลัง
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.33 100,000 0.04 กองพัสดุฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 6 1.95 3,800,000 1.36 กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม 20 6.51 9,540,000 3.42
รวมท้ังส้ิน 307 100 279,142,442 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

6        



 
 
 
 
 
 

บัญชีข้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 



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 อบรมให้ความรู้กฏหมายแก่

ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

200,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

2 ค่ายเรียนรู้อย่างมีสติห่างไกล
ยาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

3 สร้างเครือข่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
และสถานพินิจสานใจห่วงใย
เด็กและเยาวชนเชียงราย 
"ต้านภัยยาเสพติด"

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

200,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

240,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7        



8        

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

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 ฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง
ด้วยวิธีชุมชนบ าบัด

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

200,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

1,140,000รวม



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 วันท้องถ่ินไทย ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 20,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

20,000รวม

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9        



10        

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 เลนส์กล้องถ่ายรูป 

ขนาด 17-40 mm
ค่าจัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายรูป
จ านวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มีระยะโฟกัส
17-40 mm รูรับแสง
กว้างท่ีสุด f4 รูรับแสง
แคบท่ีสุด f22 รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการ อบจ.
เชียงราย ก าหนด

26,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

26,000

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด.02/11. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 สแกนเนอร์ 

ส าหรับเอกสารระดับ
ศูนย์บริการแบบท่ี 1

ค่าจัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน
กระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder)
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
สามารถสแกนเอกสารได้ 
2 หน้าแบบอัตโนมัติ

18,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 
4 เคร่ือง ๆ ละ 16,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)

64,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11        



12        

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

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน
3 เคร่ือง ๆ ละ 4,300 บาทโดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิตมีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

12,900 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 
ชนิด LED ขาวด า

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

2,600 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ



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

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 Core) จ านวน 1 หน่วย

21,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 800 VA

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 
10 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 Watts)

25,000 อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

143,500รวม

13        



 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



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 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล

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

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

1,500,000 ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย - 
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 19 ต.บ้านดู่ - 
เขตเทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000 อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

 
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 13 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - หมู่ท่ี 19 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 250.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

800,000 ต.ดอยลาน -
ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

14        



15        

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย - หมู่ท่ี 2 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 4 ต.ห้วยชมภู
- หมู่ท่ี 11 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.ดอยฮาง -
หมู่ท่ี 8 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000 ต.ดอยฮาง -
ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 9 ต.ม่วงค า - 
หมู่ท่ี 6 ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย

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

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

ส านักการช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 17 ต.เจริญเมือง 
- หมู่ท่ี 15 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.ธารทอง 
- หมู่ท่ี 6 ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.ทรายขาว
- หมู่ท่ี 8 ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย

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

1,000,000 ต.ทรายขาว -
ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (AsphalticConcrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี7 ต.เวียงพางค า
- หมู่ท่ี 11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 350.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.

1,000,000 ต.เวียงพางค า
- ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 19 ต.ป่าตึง   
อ.แม่จัน - หมู่ท่ี 10 ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 125.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

450,000 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน -
ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน - หมู่ท่ี 3 ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 145.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 870.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

450,000 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน -
ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16        



17        

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.ป่าซาง - 
หมู่ท่ี 6 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 430.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตร.ม.

1,100,000 ต.ป่าซาง - ต.ศรีค้ า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.แม่ค า - 
หมู่ท่ี 7 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 5 ต.สถาน - 
หมู่ท่ี 10 ต.เวียง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

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

3,000,000 ต.สถาน - ต.เวียง
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

18 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 14 ต.เทอดไทย
- หมู่ท่ี 5 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

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

3,000,000 ต.เทอดไทย -
ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.ศรีถ้อย -
หมู่ท่ี 19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.

1,000,000 ต.ศรีถ้อย -
ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.เจดีย์หลวง
- หมู่ท่ี 12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.

1,000,000 ต.เจดีย์หลวง -
ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 3 ต.วาวี      
อ.แม่สรวย - หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 620.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า3,720.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 2 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย - 
หมู่ท่ี 6 ต.วังแก้ว อ.เวียงเหนือ 
จ.ล าปาง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 820.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,920.00 ตร.ม.

3,000,000 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย -
ต.วังแก้ว 
อ.เวียงเหนือ
จ.ล าปาง

ส านักการช่าง

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 12 
ต.เวียงกาหลง - หมู่ท่ี 9 ต.ป่าง้ิว  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.

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

ส านักการช่าง

18        



19        

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 1 ต.เวียง - 
หมู่ท่ี 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า   
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

25 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 7   
ต.เวียง - หมู่ท่ี 4 ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

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

1,500,000 ต.เวียง - ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 9 ต.ศรีดอนไชย
- หมู่ท่ี 9 ต.แม่ลอย อ.เทิง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 660.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,960.00 ตร.ม.

2,000,000 ต.ศรีดอนไชย 
- ต.แม่ลอย อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

27 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 7 ต.ศรีดอนไชย
- หมู่ท่ี 9 ต.แม่ลอย อ.เทิง
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 340.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตร.ม.

1,000,000 ต.ศรีดอนไชย 
- ต.แม่ลอย อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 4 ต.ตาดควัน -
หมู่ท่ี 17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

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

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

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 5 ต.ปอ - 
หมู่ท่ี 2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

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

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

ส านักการช่าง

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 5,9 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว - หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

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

1,200,000 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว -
ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียง
ราย จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

31 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าเหมืองหลวง เช่ือระหว่าง
หมู่ท่ี 7,8 ต.จอมหมอกแก้ว - 
หมู่ท่ี 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเท้า)

1,000,000 ต.จอมหมอกแก้ว -
ต.ดงมะดะ อ.แม่
ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 7,10 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - หมู่ท่ี 15 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

20        
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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.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 12 ต.ป่าก่อด า
อ.แม่ลาว - หมู่ท่ี 14 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 18 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว - หมู่ท่ี 16 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 160.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 455.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตร.ม.

1,500,000 ต.ป่าตาล -
ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวหนองมน - 
ป่าส้มแสง หมู่ท่ี 8 ต.ป่าตาล     
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000 แหล่งท่องเท่ียว
หนองมน
- ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.

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

ส านักการช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 12 ต.ยางฮอม
- หมู่ท่ี 13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 165.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 990.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

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

ส านักการช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.แม่เงิน - 
หมู่ท่ี 9 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

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

3,000,000 ต.แม่เงิน -
ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 990.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,940.00 ตร.ม.

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

ส านักการช่าง

22        
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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.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

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

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 685.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,795.00 ตร.ม.

2,000,000 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 
- ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.เวียงเหนือ
อ.เวียงชัย - หมู่ท่ี 3 ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 930.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,580.00 ตร.ม.

3,000,000 ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย -
ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 11 ต.ปงน้อย -
หมู่ท่ี 8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 975.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,580.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000 ต.ปงน้อย -
ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

44 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 17 ต.แม่ข้าวต้ม
- หมู่ท่ี 3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

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

3,000,000 ต.แม่ข้าวต้ม - 
ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

45 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 14 ต.แม่ยาว -
หมู่ท่ี 6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

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

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

ส านักการช่าง

46 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.ศรีเมืองชุม
- หมู่ท่ี 3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

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

1,000,000 ต.ศรีเมืองชุม -
ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

47 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 7 ต.จันจว้าใต้ 
- หมู่ท่ี 9 ต.แม่ค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 800.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตร.ม.

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

ส านักการช่าง

24        



25        

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

48 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.แม่ค า - 
หมู่ท่ี 5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

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

500,000 ต.แม่ค า - ต.แม่ไร่ 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

49 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 8 ต.ป่าตึง - 
หมู่ท่ี 2 ต.แม่จัน อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

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

2,700,000 ต.ป่าตึง - ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

50 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 8 ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง - หมู่ท่ี 11 ต.ศรีค้ า
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

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

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

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

51 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 1 ต.แม่พริก -
หมู่ท่ี 16 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 770.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตร.ม.

2,000,000 ต.แม่พริก -
ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

52 ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 9 ต.ศรีถ้อย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - 
เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ 
จ.เชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 800.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตร.ม.

500,000 อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย -
เขตติดต่อ 
อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่

ส านักการช่าง

53 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 7 ต.แม่พริก - 
หมู่ท่ี 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 400.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม.

1,000,000 ต.แม่พริก -
ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

26        



27        

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

54 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 10 
ทต.แม่ขะจาน - หมู่ท่ี 5 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

 - ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง
7.00 ม. ยาว 142.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
994.00 ตร.ม. 
 - ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. ยาว 533.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,198.00 ตร.ม. รวมพ้ืนท่ี
ท้ังสองช่วงไม่น้อยกว่า 
4,192.00 ตร.ม.

1,500,000 ทต.แม่ขะจาน 
- ต.แม่เจดีย์ 
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

55 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 3 ต.ม่วงยาย -
หมู่ท่ี 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

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

2,000,000 ต.ม่วงยาย -
ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

56 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 19 
เขต ทต.แม่ลาว - หมู่ท่ี 6 
เขต ทต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 650.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม.

1,800,000 เขต ทต.แม่ลาว - 
เขต ทต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

57 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
และงานขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 4 
ต.ทุ่งก่อ - หมู่ท่ี 11 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

งานปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. 
ความยาวรวม 1,050 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตร.ม.และ
งานขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กจากเดิมกว้าง 
4.00 ม. ยาว 14.80 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 14.80 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

3,000,000 ต.ทุ่งก่อ -
ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

58 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 9 ต.แม่เย็น - 
หมู่ท่ี 1 ต.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 275.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม.

500,000 ต.แม่เย็น -
ต.ทานตะวัน 
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

59 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 11 ต.หัวง้ม - 
หมู่ท่ี 6 ต.เวียงห้าว อ.พาน 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 240.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.

500,000 ต.หัวง้ม -
ต.เวียงห้าว อ.พาน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

28        
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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.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

60 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่างหมู่ท่ี 4 ต.ศรีเมืองชุม 
- หมู่ท่ี 3 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 465.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตร.ม.

1,000,000 ต.ศรีเมืองชุม -
ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

81,000,000รวม



 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาฯ ที่จ่ายจากการ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



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 วางท่อระบายน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 19 
ต.แม่อ้อ - หมู่ท่ี 5 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน จ.เชียงราย

ท่อระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. 
จ้านวน 144.00 ม.
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 9 บ่อ

1,000,000 หมู่ท่ี 19 ต.แม่อ้อ -
หมู่ท่ี 5 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

2 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยูเช่ือมระหว่าง
หมู่ท่ี 3 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 
- หมู่ท่ี 2 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

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

2,000,000 หมู่ท่ี 3 
ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน -
หมู่ท่ี 2 ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

 
3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.1 (สายทางข้าง
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอแม่ลาว) 
ต.ป่าก่อด้า - ม.4 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตร.ม.

2,000,000 ม.1 (สายทางข้าง
ส้านักงานเกษตร
อ้าเภอแม่ลาว)     
ต.ป่าก่อด้า - ม.4 
ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

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. ก.ย.

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 680.00 ม. หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตร.ม.

2,000,000 ม.1 ต.แม่พริก
- ม.16 ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

5 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
ด้วยวิธี Pavement in Place 
Recycling เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.งิ ว อ.เทิง - ม.2 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 535.00 ม. หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,210.00 ตร.ม.

1,500,000 ม.9 ต.งิ ว อ.เทิง - 
ม.2 ต.ไม้ยา       
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

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

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 490.00 ม. หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,940.00 ตร.ม.

1,500,000 ม.1 ต.ปล้อง อ.เทิง 
- ม.4 ต.ศรีดอนชัย 
อ.เทิง จ.เชียงราย

ส้านักการช่าง

10,000,000รวม



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 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการท่องเท่ียว

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

ก่อสร้างทางว่ิงเพ่ือสุขภาพ
(Jocking Lane) 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ยาว 835.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,087.50 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

1,000,000 อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

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

งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดย
การก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ กว้าง 4.00 ม.
ยาว 4.50 ม. สูง 2.80 ม.

500,000 อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

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

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

1,500,000 อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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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.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วง
วัฒนธรรมเมืองเทิง 
รายละเอียดประกอบด้วย
งานประดับตกแต่ง
ด้วยลวดลายปูนป้ัน
อาคารประดิษฐาน
เสาหลักเมือง จ านวน 
1 หลัง และงานปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
ประดิษฐานเสาหลักเมือง

3,000,000 อ.เทิง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

5 ปรับปรุงฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี 5 บริเวณศาลากลาง
หลังแรก ถ.สิงหไคล ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย

ปรับปรุงฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5 บริเวณ
ศาลากลางหลังแรก
ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 
12 ม. ยาว 18 ม. 
เพ่ือให้สมเกียรติ

1,000,000 พระบรม
ราชานุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 5 บริเวณ
ศาลากลางหลังแรก

ส านักการช่าง

7,000,000รวม



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 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.แม่สาย
ม.4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

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

1,000,000 อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

1,000,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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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 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้

งามริมน้ ากก บริเวณสวนไม้งาม
ริมน้ ากก ต.ริมกก อ.เมือง 
จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ตกแต่งสวนไม้งามริมน้ ากก
บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก
ต.ริมกก อ.เมือง 
จ.เชียงราย จ านวน 23 ไร่ 
1 งาน รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการท่ี
อบจ.เชียงรายก าหนด

35,000,000 สวนไม้งามริมน้ ากก ส านักการช่าง

35,000,000รวม

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



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 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง

แม่น้ าจัน หมู่ท่ี 18 ต.ป่าตึง  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 70.00 ม.

300,000 อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
แม่น้ าแม่เจดีย์ หมู่ท่ี 11
ทต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 80.00 ม.

500,000 อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี5 ต.ป่าก่อด า 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ หมู่ท่ี 4,5,6 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

สันฝายกว้าง 8.00 ม.
สูง 2.00 ม.

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

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขนาดสันฝายกว้าง 14.00 
ม.
สูง 2.00 ม.พร้อมงานขุด
ลอกหน้าฝาย

1,200,000 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
หมู่ท่ี 11 ต.แม่ค า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 120.00 ม.

500,000 ต.แม่ค า 
อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันขม้ิน 
หมู่ท่ี 1 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

7 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องธาร
หมู่ท่ี 2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

8 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยบง
หมู่ท่ี 8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

9 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันกลาง
หมู่ท่ี 13 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

10 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองหม้อ
ใหม่ หมู่ท่ี 19 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

11 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพธ์ิงาม
หมู่ท่ี 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

12 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดงป่าเหม้ียง 
หมู่ท่ี 10 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

13 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวดอย
หมู่ท่ี 6 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

14 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเวียงคุ้ม
หมู่ท่ี 11 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

15 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหัวดอยสันติ 
หมู่ท่ี 12 ต.ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

16 ขุดลอกคลองแม่สะก๋ึน 
ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย - หมู่ท่ี 1  
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
25.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 25.00 ม. ลึก 3.00 ม.
ยาว 2,500.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

500,000 ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย - 
ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

17 ขุดลอกล าน้ าแม่ข้าวต้ม
ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 6 ต.นางแล 
- หมู่ท่ี 16 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
7.70 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

18 ขุดลอกล าน้ างาม ช่วงระหว่าง
หมู่ท่ี 11 ต.นางแล - หมู่ท่ี 23 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
16.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 16.00 ม. ลึก2.50 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง

19 ขุดลอกล าน้ านางแล ช่วงระหว่าง
หมู่ท่ี 7 ต.นางแล - หมู่ท่ี 15 
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
8.50 ม. ลึก 1.35 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 9.00 ม. ลึก 2.20 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

20 ขุดลอกล าน้ าแม่สาด ช่วงระหว่าง 
หมู่ท่ี 4 ต.แม่กรณ์ - หมู่ท่ี 21
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

 - ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดย
เฉล่ียกว้าง 5.00 ม. 
ลึก 1.25 ม. ยาว 700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 5.35 ม. ลึก 1.75 ม.
ยาว 700.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
1,510.00 ลบ.ม.
 - ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดย
เฉล่ียกว้าง 9.20 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 2,300.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
9.20 ม. ลึก 2.60 ม. ยาว 
2,300.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า
11,440.00 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุดท้ังสอง
ช่วงไม่น้อยกว่า 
12,950 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

21 ขุดลอกล าน้ ากรณ์ ช่วงระหว่าง 
หมู่ท่ี 6 ต.แม่กรณ์ - หมู่ท่ี 11 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
12.85 ม. ลึก 2.60 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 12.85 ม. 
ลึก 3.20 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง

22 ขุดลอกล าน้ าคาว ช่วงระหว่าง 
หมู่ท่ี 8 ต.สันกลาง - หมู่ท่ี 8 
ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
9.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

23 ขุดลอกล าห้วยร่องตุ่น
ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 8 ต.เจริญเมือง -
หมู่ท่ี 3 ต.สันติสุข อ.พาน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
5.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง

24 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าแขม
หมู่ท่ี 5 ต.ป่าหุง อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ป่าหุง
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

25 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าง้ิว 
หมู่ท่ี 15 ต.ป่าหุง อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ป่าหุง
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

26 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองทราย
ทอง หมู่ท่ี 17 ต.ป่าหุง 
อ.พาน จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ป่าหุง
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

27 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านร้องหลอดเหนือ หมู่ท่ี 24
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

28 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่
สันผักหละ หมู่ท่ี 11 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

29 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทุ่ง
หมู่ท่ี 8 ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

30 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่แก้วกลาง 
หมู่ท่ี 6 ต.แม่อ้อ อ.พาน
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.แม่อ้อ
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

31 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่อ้อหลวง
หมู่ท่ี 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.แม่อ้อ
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

44        
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

32 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันตะเคียน
หมู่ท่ี 15 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

33 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่ใน
หมู่ท่ี 9 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

34 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านสันหนองควาย หมู่ท่ี 4 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ดอยงาม
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

35 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าดอกแก้ว
หมู่ท่ี 5 ต.ดอยงาม อ.พาน 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ดอยงาม 
อ.พาน จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

36 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ท่ี 8 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

37 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีป่าแดง
หมู่ท่ี 9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

38 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันทรายปู่ย่ี
 หมู่ท่ี 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

39 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านจ้องเด่น
หมู่ท่ี 10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

40 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันยาว
หมู่ท่ี 3 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

41 ขุดลอกแนวกันเขตหนองไคร้ 
หมูท่ี 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ท่ี 6 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง
6.00 ม. ลึก 0.20 ม.
ยาว 2,400.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 6.00 ม. 
ลึก 1.20 ม.ยาว
2,400.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
11,500.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)

500,000 ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

42 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าบงงาม
หมู่ท่ี 6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

43 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไคร้ใหม่ 
หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

44 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านฮ่องแฮ่
หมู่ท่ี 4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

45 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่งเหนือ 
หมู่ท่ี 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 
น้ิว

450,000 ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

46 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านป่าไม้สีเหลือง หมู่ท่ี 3 
ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ศรีโพธ์ิเงิน
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

47 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่องบงใต้ 
หมู่ท่ี 7 ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ศรีโพธ์ิเงิน
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

48 ขุดลอกล าเหมืองหลวง หมู่ท่ี 1,14
ต.แม่ค า - เขตเทศบาลต าบล
สายน้ าค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 2.30 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

49 ขุดลอกล าเหมืองสันโค้ง
ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 10 ต.ป่าตึง
- หมู่ท่ี 1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

 - ช่วงท่ี 1 สภาพเดิมโดย
เฉล่ีย 
กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
ยาว 1,300.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
4.00 ม. ลึก 1.50 ม. 
ยาว 1,300.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ลบ.ม.
 - ช่วงท่ี 2 สภาพเดิมโดย
เฉล่ีย กว้าง 11.50 ม. 
ลึก 1.10 ม. ยาว 700.00 ม. 
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉล่ีย กว้าง 11.50 ม. 
ลึก 2.50 ม. ยาว 700.00 ม. 
หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 9,960.00 ลบ.ม.
รวมปริมาตรดินขุดท้ังสอง
ช่วงไม่น้อยกว่า 
11,580 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

50 ขุดลอกน้ าจัน ช่วงระหว่าง
หมู่ท่ี 6 ต.ป่าตึง - หมู่ท่ี 2 
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ลึก 2.50 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
20.00 ม. ลึก 3.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง

51 ขุดลอกหนองซาง หมู่ท่ี 12
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ หมู่ท่ี 2 
ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีเฉล่ีย 
6-1-00 ไร่ 
(10,000.00 ตร.ม.).
ลึก 2.50 ม. ขุดลอกใหม่ให้
มีขนาดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ียกว้าง
 6-1-00 ไร่ (10,000.00 
ตร.ม.). 
ลึก 3.80 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,420.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)

500,000 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

50        



51        

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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

52 ขุดลอกล าเหมืองโป่งช้าง
ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 14 ต.ป่าซาง - 
หมู่ท่ี 7 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
6.00 ม.
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง

53 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเวียงค า
หมู่ท่ี 22 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยซ้อ
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

54 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านแก่นสลองค า หมู่ท่ี 23 
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยซ้อ
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

55 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยซ้อใต้ 
หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยซ้อ
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

56 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านชัยพัฒนา 
หมู่ท่ี 16 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ห้วยซ้อ
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

57 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านต้นปล้อง 
หมู่ท่ี 8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

58 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคร่ึงเหนือ 
หมู่ท่ี 2 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

59 ขุดลอกล าเหมืองหนองบัว
ช่วงระหว่างหมู่ท่ี 1 ต.เวียง - 
หมู่ท่ี 4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดยเฉล่ียกว้าง 
2.00 ม. ลึก 0.70 ม. 
ยาว 6,000.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉล่ียกว้าง 
3.20 ม. ลึก 1.20 ม. 
ยาว 6,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,950.00 ลบ.ม.

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

ส านักการช่าง

52        
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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.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

60 ขุดเจาะบ่อบาดาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 อบต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

61 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยไร่
สามัคคี หมู่ท่ี 2 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

62 ขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอาข่าป่ากล้วย 
หมู่ท่ี 7 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

63 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเทอดไทย 
หมู่ท่ี 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

64 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพญาไพร
เล่าจอ หมู่ท่ี 6 ต.เทอดไทย 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง



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

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  3.2 แผนงาน การเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ

65 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแม่หม้อ
หมู่ท่ี 7 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

66 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสันกอง
หมู่ท่ี 2 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.โรงช้าง
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

67 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโป่ง 
หมู่ท่ี 3 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.โรงช้าง
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

68 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโรงช้างเหนือ
 หมู่ท่ี 5 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

69 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีมงคล
หมู่ท่ี 2 ต.ศรีโพธ์ิเงิน อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก
เฉล่ีย 100.1 - 150 ม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 น้ิว

450,000 ต.ศรีโพธ์ิเงิน
อ.ป่าแดด 
จ.เชียงราย

ส านักการช่าง

32,550,000รวม
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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 เพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงผัง
เมืองรวม จังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการช่าง

200,000รวม

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
  2.6 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



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 รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน จ านวน 2 คัน ๆ ละ 
575,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 
2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา
รถบรรทุกจ านวน 2 หลัง ๆ ละ 16,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ
เป็นหลังคาอลูมิเนียม

1,182,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ

957,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/11.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผด. 02/11.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 รถเทรลเลอร์ เพ่ือจัดซ้ือรถเทรลเลอร์ 
(รถหัวลาก 10 ล้อ) จ านวน 1 คัน 
พร้อมเทรลเลอร์ก่ึงพวง 3 เพลา 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เคร่ืองยนต์ดีเซล
4 จังหวะ 6 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 370
 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ า

5,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองสูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab)

715,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

7,854,000รวม



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 เคร่ืองสูบน้ า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าแบบ

มอเตอร์จมใต้น้ า (Submersiber 
Pumps) จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี มอเตอร์ขนาด
2.0 แรงม้า 220 V.AC

46,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

46,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร แบบ ผด. 02/1
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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 รถบดล้อเหล็ก เพ่ือจัดซ้ือรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 

จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
เป็นรถบดล้อเหล็กแบบส่ันสะเทือน
ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็น
ล้อเหล็กหน้าเรียบและล้อหลังเป็น
ล้อยาง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
มีก าลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า 
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกินกว่า 
2,800 รอบต่อนาที

3,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 รถ Asphalt distributor 
(Prime coats)

เพ่ือจัดซ้ือรถ Asphalt distributor 
(Prime coats) ชนิด 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ 
มีก าลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
มีถังบรรจุยางขนาดไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร มีการติดต้ังวาล์วระบายน้ า
ยาง มีระบบอุ่นน้ ายางแบบ
เคร่ืองป๊ัมน้ ามันถ่ายเทความร้อน 
ระบายความร้อนด้วยน้ า

9,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

   3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบ ผด. 02/1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

   3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบ ผด. 02/1

3 รถไม้กวาดขับเคล่ือน
ด้วยตนเอง

เพ่ือจัดซ้ือรถไม้กวาดขับเคล่ือน
ด้วยตนเอง แบบล้อยาง 4 ล้อ 
จ านวน 1 คัน เคร่ืองยนต์ดีเซล 
4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า 
75 แรงม้า พร้อมติดต้ังไม้กวาดท างาน
ด้วยระบบไฮครอลิค

4,200,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 รถบดล้อยาง เพ่ือจัดซ้ือรถบดล้อยาง ขนาด 10 ตัน
จ านวน 1 คันโดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
แบบล้อหน้ายาง 4 ล้อหรือ 5 ล้อ ล้อ
หลัง 4 ล้อหรือ 5 ล้อ ขับเคล่ือนด้วย
ตัวเอง เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
4 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

6,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 รถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือจัดซ้ือรถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
แบบล้อยาง จ านวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เคร่ืองยนต์ดีเซล
4 จังหวะ 6 สูบ มีก าลังไม่น้อยกว่า 
170 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ า

16,000,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

38,200,000รวม
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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 เคร่ืองบันทึกเสียง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี หน่วยความจ าภายในไม่น้อยกว่า
4 GB หน่วยความจ าภายนอก
สามารถเพ่ิมเมมโมร่ีหรือรับรอง 
Micro SD ไม่น้อยกว่า 32 GB

6,990 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

6,990รวม

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 โทรทัศน์ แอล อี ดี 

(LED TV)
เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล
ขนาด 50 น้ิว

17,800 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

17,800รวม

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

19,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

19,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

รวม

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
6.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด. 02/1



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 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 6,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาด 7 น้ิว 
(180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
8,000 รอบต่อนาที

12,600 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 6,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาด 9 น้ิว 
(230 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
6,000 รอบต่อนาที

13,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

25,600รวม

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
7.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 สายวัดระดับน้ า เพ่ือจัดซ้ือสายวัดระดับน้ า

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
 ตัวปรับระดับ 5 ระดับ
บอกระยะความลึก 100 เมตร 
และมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือน

6,500 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เทปวัดระยะ เพ่ือจัดซ้ือเทปวัดระยะ
จ านวน 10 ชุดๆ ละ 1,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังน้ี ชนิดไฟเบอร์กลาส 
ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร

10,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

3 กล้องระดับ เพ่ือจัดซ้ือกล้องระดับ 
ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า
จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง 
มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์
ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

34,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
8.ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
8.ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ไม้สตาฟท์วัดระดับ เพ่ือจัดซ้ือไม้สตาฟท์วัดระดับ 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร

7,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

57,500รวม
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67        

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล
แบบท่ี 2

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จ านวน 1 หน่วย

180,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion 
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED สี

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifuntion 
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน
3 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ีมีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)

51,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
9.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
9.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จ านวน 7 เคร่ืองๆ ละ 
5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
1 KVA (600 Watts) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

41,300 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) สามารถส ารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

20,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) 
ขนาด 16 ช่อง

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่องจ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 3,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี มีลักษณะการท างาน
ไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 16 ช่อง

6,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
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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.

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
9.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ 
(POE)

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ 
(POE) จ านวน 8 ตัวๆ ละ 
1,150 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มี 1 พอร์ต LAN แบบ Gigabit 
รองรับความเร็วเช่ือมต่อ
10/100/1000 Mbps
แรงดันไฟ Input รองรับไฟแบบ AC 
ไม่น้อยกว่า 110 Volt

9,200 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

7 อุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network
Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  
สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้
ตามมาตรฐาน MPEG หรือ H.264 
หรือดีกว่า

24,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง



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

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
9.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย

เพ่ือจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  
จ านวน 8 ชุดๆ ละ 33,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีความละเอียดของภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

264,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

9 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแก้วน าแสง Media 
Converter

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแก้วน าแสง Media Converter 
(ตัวรับ) จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 
2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสาย 
UTP เป็นสัญญาณท่ีสามารถใช้กับ
สาย Fiber Optic ชนิด Singlemode
ระยะทาง 20 km. ได้

16,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
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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.

  3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
9.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแก้วน าแสง Media 
Converter

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ
ใยแก้วน าแสง Media Converter 
(ตัวส่ง) จ านวน 8 เคร่ืองๆ ละ 
2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  
เป็นอุปกรณ์ท่ีแปลงสัญญาณจากสาย
UTP เป็นสัญญาณท่ีสามารถใช้กับ
สาย Fiber Optic ชนิด Singlemode 
ได้

16,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

11 ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบท่ี 1

เพ่ือจัดซ้ือตู้จัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) 
จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 น้ิว 
ขนาด 36 U โดยมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความลึก
ไม่น้อยกว่า 80 ซม. และความสูง
ไม่น้อยกว่า 179 ซม. มีช่องเสียบไฟฟ้า
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

18,000 อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

645,500รวม



 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา ศาสนา         
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



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 ม่วนอกม่วนใจ๋

เล่นดนตรีป้ืนเมือง
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000 ส านักการศึกษาฯ

2 ลานธรรม ลานศิลป์ 
ถ่ินพญามังราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

1,000,000 ส านักการศึกษาฯ

3 ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ล้านนาและอาเซียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

3,000,000 ส านักการศึกษาฯ

4 ประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2561

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

200,000 ส านักการศึกษาฯ

5 งานราชพิธี งานรัฐพิธี
ของจังหวัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ 

200,000 ส านักการศึกษาฯ

6 อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าอาวาสทุกวัดใน 
จ.เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 

300,000 ส านักการศึกษาฯ

7 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 

900,000 ส านักการศึกษาฯ

8 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2562

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ 

250,000 ส านักการศึกษาฯ

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 สล่าน้อยแห่งล้านนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 

150,000 ส านักการศึกษาฯ

10 ส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ 

200,000 ส านักการศึกษาฯ

11 จัดท าฐานข้อมูล
ด้านการศาสนา วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

300,000 ส านักการศึกษาฯ

12 ฟ้ืนฟูและสืบสานภาษา
ล้านนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ 

450,000 ส านักการศึกษาฯ

13 ปรับปรุงลานธรรม 
ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย

เพ่ือปรับปรุงลานธรรม 
ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย 
รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการท่ี อบจ.เชียงราย 
ก าหนด 

1,000,000 ส านักการศึกษาฯ

14 ปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา และ
อาเซียน

เพ่ือปรับปรุงข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา และ
อาเซียน รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการท่ี 
อบจ.เชียงราย ก าหนด

1,000,000 ส านักการศึกษาฯ

9,250,000รวม



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 จัดแสดงผลงานวิชาการ

(มหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถ่ิน)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

450,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย"

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

150,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

3 นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

35,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาท้องถ่ินในจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

235,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

5 จัดอบรมนักดาราศาสตร์
รุ่นเยาว์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

7 อบรมศิลปะเด็ก 
"วาดศิลป์ เพ่ือน้อง"

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

8 การตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
การศึกษา อบจ.เชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

15,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

9 มหาวิทยาลัยชีวิต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

750,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

10 ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมสัมมนาตาม
โครงการฯ

100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

11 พัฒนาศักยภาพการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมตามโครงการฯ

315,600 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 ตลาดนัดวิชาการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการ

160,400 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

13 ลานคนรักการอ่าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

14 สร้างสังคมแห่งการอ่าน
หนังสือ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 โรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

1,054,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการ
อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ

9,400,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)
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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.

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ โดยจ่ายเป็น

20,639,852 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

(1)ค่าปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
(2)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric 
Digital Subscriber line : 
(ADSL)
 -ระบบ Asymmetric Digital 
Subscriber Line : ADSL
 -ระบบ Wirwless Fidelity :
 WiFi

(3)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง

(4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD)

(6)ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
(7)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.

(8)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา อปท.

(9)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา อปท.

(10)ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเท่ียวในสถานศึกษา 
สังกัด อปท.
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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.

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(11)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

(12)ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
(13)ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
(14)ค่าหนังสือเรียน
(15)ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน
(16)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
(17)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการ
ส่ือสารและโทรคมนาคม

2,500,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

19 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

200,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

20 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

1,200,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

21 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งนักเรียนร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ประเภทต่าง ๆ ท้ังในระดับ
จังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

1,200,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)
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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.

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

22 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา

300,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

23 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้เรียนโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
สู่ความเป็นเลิศ

700,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

24 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการประกัน
คุณภาพยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

500,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

25 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเปิดโลกทัศน์
เรียนรู้นอกสถานท่ี

400,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

26 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดสวัสดิการ
อาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา
ประเภทอยู่ประจ า

11,000,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 ก่อสร้างหลังคาโดม
เอนกประสงค์

จ านวน 1 หลัง รายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการท่ี 
อบจ.เชียงรายก าหนด

2,000,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

28 ปรับปรุงระบบแสงและ
เสียงห้องประชุมในอาคาร
เรียนของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 แห่งรายละเอียด
ตามรูปแบบและรายการท่ี 
อบจ.เชียงราย ก าหนด

456,590 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

29 ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารส่วนประกอบ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการท่ี อบจ.เชียงราย
ก าหนด

200,000 โรงเรียน
อบจ.เชียงราย

ส านักการศึกษาฯ 
(รร.อบจ.ชร)

54,711,442รวม

82        
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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 ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนา

จากอุ๊ยสู่หลาน
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ

200,000 ส านักการศึกษาฯ

200,000

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาฯ ที่จ่ายจากการ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



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 ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

เก่ียวกับศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sufficiency
for Sustainability)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตามโครงการฯ

250,000 โรงเรียน อบจ. ส านักการศึกษาฯ

250,000รวม

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

84        



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 อบรมเชิงสร้างสรรค์

ช่วงปิดภาคเรียนส าหรับเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมตามโครงการฯ

50,000 ส านักการศึกษาฯ

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมตามโครงการฯ

500,000 ส านักการศึกษาฯ

3 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

200,000 ส านักการศึกษาฯ

4 วันเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานตามโครงการฯ

300,000 ส านักการศึกษาฯ

5 พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ าเภอ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และเช่ือมโยงเครือข่าย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมตามโครงการฯ

350,000 ส านักการศึกษาฯ

6 อนุบาลฟันน  านม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000 ส านักการศึกษาฯ

7 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ

100,000 ส านักการศึกษาฯ

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 การแข่งขัน อบจ. เชียงราย 
มินิมาราธอน (ครั งท่ี 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2562)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

300,000 ส านักการศึกษาฯ

9 มหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

1,980,000 ส านักการศึกษาฯ

10 ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลากร
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
จ านวน 2 คนๆ ละ 
6,000 บาท

12,000 ส านักการศึกษาฯ

11 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการท่ี 
อบจ.เชียงราย ก าหนด

2,000,000 ส านักการศึกษาฯ

5,892,000รวม



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 โต๊ะท างานเหล็ก 

พร้อมลิ นชัก
จ านวน 7 ตัวๆละ 5,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี  ขนาดไม่น้อยกว่า 
61*120*75 เซนติเมตร

38,500 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 เก้าอี ท างาน จ านวน 7 ตัวๆละ 3,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เบาะ PVC 
พนักพิงสูง มีล้อเล่ือน

24,500 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 
36,200 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 
26,000 บีทียู

217,200 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 เก้าอี ส านักงาน จ านวน 40 ตัวๆละ 1,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  มีพนักพิง
ท่ีวางแขนปรับขึ นลงได้

60,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 021. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

87        



88        

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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 021. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี จ านวน 20 ชุดๆละ 8,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เป็นโต๊ะเหล็ก
มีกระจกปูหน้าโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 1227 Xลึก 668 Xสูง 750 มม.
พร้อมเก้าอี ส านักงานขา 5 แฉก 
มีล้อเล่ือน หุ้มด้วยหนังเทียม

178,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

6 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  เป็นชนิดตั งพื นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู

25,900 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

7 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

จ านวน 8 เคร่ืองๆละ 42,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เป็นชนิดตั งพื น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 บีทียู

338,400 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

882,500รวม



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 โต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 84 ตัวๆ ละ 12,500 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี  มีขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 2000 X ลึก 1000
X สูง 750 มม.

1,050,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

2 เก้าอี นักเรียน จ านวน 672 ตัวๆ ละ 790 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  ท่ีน่ังและ
พนักพิงท าจากพลาสติกคุณภาพสูง

530,880 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

3 เก้าอี ห้องประชุม จ านวน 200 ตัวๆ ละ 7,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เป็นเก้าอี 
ห้องประชุมแบบมีเลคเชอร์ 
โครงสร้างเหล็ก ชุดเบาะน่ัง พิง เท้า
แขนบุฟองน  า หุ้มหนังเทียม ขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 565 X ยาว 690 
X สูง 8.30 มม.

1,400,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

2,980,880รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 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 เคร่ืองสูบน  าไฟฟ้า จ านวน 5 ตัวๆ ละ 48,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี  แบบมีมอเตอร์
จมน  า (Summersible Pums) 
ขนาดมอเตอร์ 2 HP

240,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

240,000รวม

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี  เคร่ืองยนต์
ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 
26 นิ ว รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 
20 นิ ว

24,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 เคร่ืองท าน  าเย็น แบบถังเด่ียว จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
5,700 บาท

11,400 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 เคร่ืองตัดหญ้า 
(แบบข้อแข็ง)

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เคร่ืองยนต์
ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซีซี

19,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  มีขนาด 22 นิ ว ชนิดเคร่ืองยนต์
แบบมือถือ ความจุกระบอกสูบ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี เคร่ืองยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า

10,200 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

64,600รวม

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ จ านวน 1 เคร่ือง 

โดยมีคุณลักษณะดังนี  ขนาด 5 นิ ว 
(125 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
10,000 รอบต่อนาที

5,500 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 แท่นตัดไฟเบอร์ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ ว 
ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์

3,850 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  แบบขดลวด 500 Amp 
ใช้ลวดเช่ือม 2.6-3.2 MM

5,500 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

4 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  เป็นระบบ Inverter - okf 
20-300 Amp ใช้ลวดเช่ือม 
2.6-4.0 MM ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์

3,850 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

18,700รวม

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 เคร่ืองออกก าลังกาย

ในร่มพร้อมอุปกรณ์
เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
ห้องออกก าลังกายเพ่ือให้บริการ
ประชาชน 1 ชุด ประกอบด้วย

7,757,714 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

1.ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง
2.เคร่ืองก้าวเดินในอากาศ
แบบไร้แรงกระแทก จ านวน 1 ตัว
3.จักรยานแบบน่ังเอนป่ัน
แบบมีพนักพิง จ านวน 1 ตัว
4.จักรยานแบบน่ังเอนป่ัน
แบบน่ังตรง จ านวน 1 ตัว
5.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื ออก 
จ านวน 1 ตัว
6.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อหัวไหล่
จ านวน 1 ตัว
7.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื ออกและหลัง
ส่วนบน จ านวน 1 เคร่ือง
8.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อหลัง
ส่วนกลาง จ านวน 1 เคร่ือง

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.1 แผนงาน การศึกษา
6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อรวม
แบบสมิท จ านวน 1 เคร่ือง
10.เก้าอี ปรับระดับได้ใช้ร่วมกับ
ดัมเบลล์ จ านวน 2 ตัว
11.เก้าอี น่ังตรงมีพนักพิงหลัง
ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว
12.เก้าอี น่ัง แบบปรับระดับใช้ฝึก
กล้ามเนื อหน้าท้อง จ านวน 1 ตัว
13.ม้าน่ังบริหารกล้ามเนื อหลัง
ส่วนกลาง จ านวน 1 ตัว
14.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อล าตัว
แบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง
15.ชั นวางบาร์เบลล์ จ านวน 1 ชั น
16.ชุดบาร์เบลล์แบบหยัก 
10-45 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุด
17.แผ่นน  าหนักหุ้มยาง ขนาด 
1.25 - 25 กิโลกรัม จ านวน 2 แผ่น
18.แผ่นยางส าหรับปูห้อง
ออกก าลังกาย ชนิดความหนา 
7 มิลลิเมตร จ านวน 224 ตารางเมตร



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 เคร่ืองออกก าลังกาย
ภายในร่มพร้อมอุปกรณ์
ประกอบส าหรับ
ห้องออกก าลังกาย
เพ่ือให้บริการผู้สูงอายุ

เคร่ืองออกก าลังกายในร่ม
พร้อมอุปกรณ์ประกอบส าหรับ
ห้องออกก าลังกายเพ่ือให้บริการ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย

6,998,228 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

1.ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง
2.เคร่ืองก้าวเดินในอากาศ
แบบไร้แรงกระแทก จ านวน 1 ตัว
3.จักรยานแบบน่ังเอนป่ัน
แบบมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว
4.จักรยานแบบน่ังเอนป่ัน
แบบน่ังตรง จ านวน 1 ตัว
5.เคร่ืองยืดกล้ามเนื อก่อนและหลัง
ออกก าลังกาย จ านวน 1 เคร่ือง
6.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อล าตัวด้านข้าง
 จ านวน 1 ตัว
7.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อท้อง 
จ านวน 1 เคร่ือง
8.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อขาแบบรวม
จ านวน 1 เคร่ือง
9.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อรวม
แบบสมิท จ านวน 1 เคร่ือง

95        



96        

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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
6. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10.เก้าอี ปรับระดับ
ได้ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ จ านวน 1 ตัว
11.เก้าอี แนวราบใช้ร่วมกับดัมเบลล์ 
จ านวน 1 ตัว  
12.เคร่ืองบริหารกล้ามเนื อหลัง
ส่วนกลาง จ านวน 1 เคร่ือง
13.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื อล าตัว
แบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง
14.ชั นวางบาร์เบลล์ แบบวางได้
10 คู่ จ านวน 1 ชั น
15.ดัมเบลล์หุ้มยางขนาด
5-50 ปอนด์ จ านวน 1 ชุด
16.แผ่นยางส าหรับปูห้อง
ออกก าลังกาย ชนิดความหนา 
7 มิลลิเมตร จ านวน 160 ตารางเมตร

14,755,942รวม



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 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

ขนาด 1 kVA
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า
1 KVA (600 Watts) สามารถ
ส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

5,900 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับงาน
ส านักงาน

จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 21 นิ ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)

51,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จ านวน 1 หน่วย

22,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.1 แผนงาน การศึกษา
7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั งถึงหมึกพิมพ์

จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เป็นเคร่ืองพิมพ์ 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์
จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200X1,200 dpi

12,900 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200 X 1,200 dpi

7,100 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบท่ี 2

จ านวน 2 ชุดๆ ละ 350,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU 
แบบ 12 แกนหลัก หรือดีกว่าส าหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ ว

700,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

7 ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบท่ี 2

จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี  
เป็นตู้ Rack ปิดขนาด 19 นิ ว 42 U 
โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
ความลึกไม่น้อยกว่า 110 ซม. และ
ความสูงไม่น้อยกว่า 200 ซม.

22,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Seitch)

จ านวน 20 ชุดๆ ละ 21,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  รองรับ Mac 
Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000
Mac Address สามารถบริหารจัดการ
อุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม 
Web browser ได้

420,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

9 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 3 kVa

จ านวน 4 ชุดๆ ละ 37,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 
3 kVa (2,100 Watts)

148,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

10 เคร่ืองสลับสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  สามารถรองรับอุปกรณ์
ท่ีส่งสัญญาณ HDMI ไม่ต่ ากว่า 
4 ช่องสัญญาณ รองรับสัญญาณภาพ
ไม่ต่ ากว่า Full HD 1080p 60 fps

52,900 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2

จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  มีจอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

150,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

1,591,800รวม
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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 กล้องถ่ายภาพ 

ระบบดิจิตอล
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี  เป็นกล้องคอมแพค (Compact 
Digital Camera) ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล

19,300 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

2 กล้องถ่ายวีดีโอ จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 39,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  สามารถบันทึก 
ภาพขนาดไม่ต่ ากว่า 4 K มีระบบ
ป้องกันการส่ันไหว

79,800 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

3 เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง 7,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ระดับ XGA
 ขนาด 4,000 ANSI Lumens

42,500 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

4 จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

จ านวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี  
ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ ว หรือ 144
 X 144 นิ ว หรือ 120X 160 นิ ว
หรือ 122X 162 นิ ว หรือ 12X 12 ฟุต

40,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
8. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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

  2.1 แผนงาน การศึกษา
8. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ แบบ ผด. 02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 กระดานอัจฉริยะ 
(Interactive Board)

จ านวน 4 ชุดๆ ละ 302,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี  เป็นกระดาน
แบบสัมผัสหน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า 
75 นิ ว หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า 
core i5

1,210,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
 (รร.อบจ.ชร)

1,391,600รวม
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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 รถบรรทุกดีเซล จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี  

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบมีช่องว่างหนังคนขับ (Cab)

715,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

2 รถบรรทุกดีเซล จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี  
ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
80 กิโลวัตต์

1,075,000 อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

1,790,000รวม

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

9. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02

ท่ี โครงการ



 
 
 
 
 

กองกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 



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 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในกฏหมายรัฐธรรมนูญและ
กฏหมายท่ีเช่ือมโยงกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามวิธีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

1,000,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

3 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

1,000,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าท่ีของประชาชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

1,000,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

800,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

3,900,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

รวม

แบบ ผด. 02ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

  1.1 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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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 อบรมและศึกษาดูงาน

เพ่ิมพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
และสมาชิกสภา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ

500,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าท่ีของ
สมาชิกสภา อบจ.เชียงรายและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

600,000

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

รวม

แบบ ผด. 02ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงกำร

รำยละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

  1.1 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน



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 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ 

ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
24 ล้านพิกเซล 
ระบบประมวลผลภาพ DIGIC 6

56,900 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

56,900

  1.1 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ แบบ ผด. 02/1

รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
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. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ส าหรับงานประมวลผล
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) 
จ านวน 1 หน่วย

21,000 อบจ.เชียงราย กองกิจการสภา 
อบจ.เชียงราย

21,000รวม

  1.1 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
แบบ ผด. 02/11. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



 
 
 
 
 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



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 อุดหนุนเทศบาลต าบลดอนศิลา

ตามโครงการสืบสานประเพณี
บุญบ้ังไฟอีสานล้านนา

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 เทศบาลต าบล
ดอนศิลา

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิง
ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุเก้าจอม
ของจังหวัดเชียงราย 
(พระธาตุจอมจ้อ อ าเภอเทิง) 
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 เทศบาลต าบล
เวียงเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

3 อุดหนุนเทศบาลต าบลเวียงเทิง
ตามโครงการจัดงานประเพณี
สืบชะตาแม่น้ าอิงและแข่งขัน
เรือพาย อ าเภอเทิง คร้ังท่ี 16 
ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

300,000 เทศบาลต าบล
เวียงเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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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.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ดอยหลวง ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีส่ีเผ่าอ าเภอดอยหลวง 
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอดอยหลวง

กองแผนและ
งบประมาณ

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ดอยหลวง ตามโครงการจัดงาน 
"วันร าลึกและสืบสานต านานศิลป์
ครูจูหลิง ปงกันมูล" ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอดอยหลวง

กองแผนและ
งบประมาณ

6 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่จัน ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรม "ป๋าเวณีย่ีเป็ง 
เมืองแม่จัน" ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่จัน

กองแผนและ
งบประมาณ

7 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่จัน ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ
ชนเผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่จัน) 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

300,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่จัน

กองแผนและ
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอพญาเม็งราย 
ตามโครงการประเพณีไหว้สา
พญามังราย ประจ าปี2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพญาเม็งราย

กองแผนและ
งบประมาณ

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอพญาเม็งราย 
ตามโครงการข่วงวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อ.พญาเม็งราย

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพญาเม็งราย

กองแผนและ
งบประมาณ

10 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอพญาเม็งราย
ตามโครงการเปิดประตู๋ผ่อของดี
เมืองพญามังราย

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพญาเม็งราย

กองแผนและ
งบประมาณ

11 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอแม่สาย ตามโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีล้านนาไหว้
สาพระเจ้าพรหมมหาราช 
คร้ังท่ี 17 ประจ าปี 2562 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอแม่สาย

กองแผนและ
งบประมาณ
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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.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

12 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 
2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

300,000 ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการจัดงาน
วัฒนธรรม ชาวดอยดอกบัวตอง
บานดอยหัวแม่ค า คร้ังท่ี 28  
ประจ าปี 2561

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง

กองแผนและ
งบประมาณ

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ
แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมรวมกลุ่มชาติพันธ์ุ
ชนเผ่า อ าเภอแม่ฟ้าหลวง คร้ังท่ี 1 
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง

กองแผนและ
งบประมาณ

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการจัดงานประเพณี 
"ไหว้สาพระเจ้าสองสี" อ าเภอเทิง
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง
ตามโครงการจัดงานบุญเดือน 4 
ประเพณีบุญผะเหวด อ าเภอเทิง 
(คร้ังท่ี 10 ) ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง
ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
ย่ีเป็ง อ าเภอเทิง ประจ าปี 2561

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

18 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการจัดงานข่วงมหกรรม
สืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดง
และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ อ าเภอเทิง

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

500,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการจัดงานประเวณี
ป๋ีใหม่เมือง อ าเภอเทิง 
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ
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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.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

20 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
สรงน้ าพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ 
อ าเภอเทิง ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

300,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

21 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการจัดงานประเพณี 
"บุญบ้ังไฟ" อ าเภอเทิง 
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

22 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการจัดงานโฮงเฮียน
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

23 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการจัดงานส่งเสริมและ
เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมในท้องถ่ินอ าเภอเทิง

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

24 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเทิง 
ตามโครงการศึกษาเรียนรู้
เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 สภาวัฒนธรรม
อ าเภอเทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

25 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
"เทศกาลชิมชา ซากุระงาม 
วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟ
ดอยแม่สลอง" คร้ังท่ี 23 
ประจ าปี 2561

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล
แม่สลองนอก

กองแผนและ
งบประมาณ

26 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการจัดงานประเพณี
ดอกเส้ียวบาน ณ ภูช้ีฟ้า

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตับเต่า

กองแผนและ
งบประมาณ
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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.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

27 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
แม่จัน ตามโครงการจัดงานของดี
อ าเภอแม่จัน คร้ังท่ี 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่จัน

กองแผนและ
งบประมาณ

28 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพาน ตามโครงการจัดงาน
มหกรรมผลิตภัณฑ์และของดี
อ าเภอพาน

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพาน

กองแผนและ
งบประมาณ

29 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  
อ าเภอเวียงป่าเป้า ตามโครงการ 
111 ปี ของดีเวียงป่าเป้า

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงป่าเป้า

กองแผนและ
งบประมาณ

30 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่สาย ตามโครงการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและของดี
เมืองชายแดน (แม่สาย) 
จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่สาย

กองแผนและ
งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

31 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวย ตามโครงการ
จัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดีอ าเภอแม่สรวย
ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

280,000 ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอแม่สรวย

กองแผนและ
งบประมาณ

5,080,000รวม
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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 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ

เวียงแก่น ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลองุ่นไร้เมล็ดอ าเภอเวียงแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เวียงแก่น

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงแก่น ตามโครงการ
จัดงานเทศกาลส้มโอและของดี
อ าเภอเวียงแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เวียงแก่น

กองแผนและ
งบประมาณ

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเชียงของ ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลยางพารานานาชาติ 
จังหวัดเชียงราย@เชียงของ

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

300,000 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เชียงของ

กองแผนและ
งบประมาณ

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอป่าแดด ตามโครงการจัดงาน
ข้าวหอมและของดีอ าเภอป่าแดด  
คร้ังท่ี 9 ประจ าปี 2561

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
ป่าแดด

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 700,000

  3.2 แผนงาน การเกษตร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 อุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย 
เขต 3 ตามโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนากิจกรรม
ผู้เรียน โรงเรียนบ้านหนองปลา
สะเด็ด ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

1,000,000 โรงเรียนบ้าน
หนองปลาสะเด็ด 
ต.ศรีดอนมูล 
อ.เชียงแสน

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการ
ในจังหวัดเชียงราย ปี 2562

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

200,000 ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัด
เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

3 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ตามโครงการ เปิดโลกวิชาการ
อนุบาลเชียงของ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

150,000 โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

กองแผนและ
งบประมาณ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.1 แผนงาน การศึกษา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
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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.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  2.1 แผนงาน การศึกษา
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  

4 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ตามโครงการ อบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

150,000 โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

กองแผนและ
งบประมาณ

5 อุดหนุนส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียน
เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์และบูรณาการ
การเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

600,000 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

6 อุดหนุนศูนย์ศึกษพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ จ.เชียงราย วัดท่าน้ า 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
ตามโครงการจัดงานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เชียงรายสัมพันธ์ คร้ังท่ี 12 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

500,000 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ 
จ.เชียงราย 
วัดท่าน้ า ต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด

กองแผนและ
งบประมาณ

2,600,000รวม



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 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เชียงของ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ตามโครงการฯ

100,000 โรงพยาบาล
เชียงของ

กองแผนและ
งบประมาณ

รวม 100,000

  2.2 แผนงาน สาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (To BE NUMBER 
ONE) จ.เชียงราย ประจ าปี 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To BE NUMBER ONE) 
จ.เชียงราย ประจ าปี 2562

450,000 อิมแพคเมือง
ทองธานี

กองแผนและ
งบประมาณ

2 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวอบอุ่น
ประจ าปีงบประมาณ 2562

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอบอุ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562

1,600,000 18 อ าเภอ 
จังหวัด
เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

2,050,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 



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 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพ
การจัดท าแผนชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

120,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

720,000รวม

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 
16,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2Core)

48,000 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

2 เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  จ านวน 
3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts)

7,500 อบจ.เชียงราย กองแผนและ
งบประมาณ

55,500รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/11. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 



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 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

และค่าธรรมเนียมบ ารุง  
อบจ.เชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

200,000 อบจ.เชียงราย กองคลัง

200,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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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 ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก จัดซ้ือตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก 

จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดกว้าง 47.00 x ยาว 62.00 
x สูง 101.60 ซม.

48,000 อบจ.เชียงราย กองคลัง

48,000รวม

  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/11.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 

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

957,000 อบจ.เชียงราย กองคลัง

957,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1
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กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 



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 อบรมให้ความรู้ทักษะการใช้งาน

แอพพลิเคช่ันเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวโดยชุมชน
และส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเท่ียว

ก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง 
8 เมตร สูง 5 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย พร้อม
ส่ิงอ านวยความสะดวก

600,000 ม.9 ต.หัวง้ม 
อ.พาน 
จ.เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล
บริการนักท่องเท่ียว

ก่อสร้างอาคารแบบ 2 ช้ัน
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

1,000,000 ม.25 ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพตามแนวทาง
ประชารัฐ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

200,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ตามโครงการฯ

600,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 อบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี
ของกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

70,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 อบรมเพ่ิมมูลค่าผู้ผลิตผ้าให้แก่
กลุ่มอาชีพผ้าจังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

360,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

9 อบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุ

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

500,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3,930,000รวม



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 พัฒนาและส่งเสริมด้านการ

ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน 
ตามโครงการฯ

3,500,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3,500,000รวม

  2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 อบรมและศึกษาดูงาน

การปลูกฝ้ายปลอดสารพิษ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ

250,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 เทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย
(Fruit Festival)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ตามโครงการฯ

800,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 สัมมนาอาชีพผู้ปลูกยางพารา ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 อบรมและดูศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ท่ีปลูกข้าวอินทรีย์

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ

780,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 อบรมและดูศึกษาดูงาน
การท าเกษตรผสมผสาน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
และศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ

2,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3,880,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  3.2 แผนงาน การเกษตร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



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 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพไตของตนเอง

ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

350,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 อบรมผู้น าเสริมสร้างชุมชน
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกจังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

250,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6 อบรมแกนน าหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพจังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

3,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7 อบรมพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย
จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

8 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

950,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

  2.2 แผนงาน สาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.2 แผนงาน สาธารณสุข
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

100,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

10 ป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย ค่าใช้จ่ายอบรม
ตามโครงการฯ

400,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6,250,000  รวม



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 เสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 

และองค์กรด้านคนพิการ
ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

800,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

800,000รวม

  2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 เชียงรายเมืองแห่งนวัตกรรม

สร้างสรรค์สังคมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Smart City)

ค่าใช้จ่ายการอบรม
ตามโครงการฯ

400,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ครอบครัวมีสุขในยุคดิจิทัล 
(Smart Family)

ค่าใช้จ่ายการอบรม
ตามโครงการฯ

140,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 อบรมเครือข่ายพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายการอบรม
ตามโครงการฯ

3,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 อบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายการอบรม
ตามโครงการฯ

3,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6,540,000รวม

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 บริหารจัดการขยะของเสีย

อันตราย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
รถขนขยะของเสีย
อันตรายและค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมาก าจัดขยะ
อันตราย

1,000,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 บริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

400,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

3 เสวียนอัจฉริยะ ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

500,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 พัฒนาต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะระดับคลัสเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ือการจัดการขยะปลายทาง 
กรณีศึกษาอ าเภอเชียงของ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 100,000 อ.เชียงของ กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2,300,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
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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 องค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้านส่ิงแวดล้อม (Green Office)
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

350,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 ตรวจวัดคุณภาพแม่น้ าสายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าแม่น้ าสายหลัก
ของจังหวัดเชียงราย

50,000 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

400,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  3.2 แผนงาน การเกษตร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 



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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จ านวน 1 หน่วย

60,000 อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
1 kVA จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
1 kVA (600 Watts) ส ารองไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

11,800 อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/1ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

  2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แบบ ผด. 02/1ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

15,800 อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานประมวลผล

21,000 อบจ.เชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

108,600รวม



 
 
 
 
 
 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 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 รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯจัดท าป้ายรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนติดต้ัง
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

50,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

2 รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลข้ึนปีใหม่

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯจัดท าป้ายรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนติดต้ัง
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

50,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

3 โครงการณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯจัดท าป้าย
รณรงค์ลดการเผาป่า
และพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน
และพ้ืนท่ีริมทาง

100,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561
  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

138        



139        

หน่วยงาน

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

พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561
  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
และส ารวจระบบไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายใน
ครัวเรือนให้แก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ตามโครงการฯ จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

40,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

5 อบรมให้ความรู้ให้ความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ฝึกอบรม
ให้ความรู้การปฏิบัติตัวกรณี
เกิดเหตุสาธารณภัยและ
การซักซ้อมแผนอบยพ 
การซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหว
และอัคคีภัย

200,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

6 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการเอาชีวิตรอดจาก
การจมน้ าและการช่วยเหลือ
คนจมน้ าเบ้ืองต้น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ฝึกอบรม
เสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าและการช่วยเหลือ
คนจมน้ าเบ้ืองต้น

105,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ



หน่วยงาน

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

พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561
  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

7 โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในเด็ก
และเยาวชนจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร
เพ่ิมความตระหนักในการขับข่ี 
ลดความสูญเสีย เพ่ิมทักษะ
การขับรถเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ให้แก่เด็กและเยาวชน

124,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

8 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
หลักสูตรอาสาจราจร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ ฝึกอบรม
เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน 
หลักสูตรอาสาจราจร

660,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

9 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและปัญหา
อุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ 
1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครือข่าย (ครูก) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย    
2.สร้างฝายอย่างง่ายร่วมกับ
ประชาชนเครือข่ายฝายน้ าชีวิต
แห่งประเทศไทย เอกชน และ
หน่วยงานราชการ

2,000,000 1.ต้นน้ าวัง 
อ.พาน       
2.ต้นน้ าลาว 
อ.แม่สรวย  
3.ต้นน้ าค า 
อ.แม่ฟ้าหลวง
4.ต้นน้ าจัน 
อ.แม่จัน

กองป้องกันฯ
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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. ก.ย.

พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2561
  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

10 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ า

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า

400,000 เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

กองป้องกันฯ

3,729,000รวม



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 เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู

28,600 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

2 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู

97,200 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

125,800รวม

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/11. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 หุ่นฝึกช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน

แบบคร่ึงตัว (หุ่น CPR)
จัดซ้ือหุ่นฝึกช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
แบบคร่ึงตัว (หุ่น CPR) พร้อมอุปกรณ์ 
ประกอบการใช้งาน (ต่อตัว) 
จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 27,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี เป็นหุ่นผู้ใหญ่
ขนาดใกล้เคียงคนจริงแบบคร่ึงตัว 
สามารถประเมินคุณภาพการผายปอด
 สามารถสังเกตุหน้าอกขยับ ข้ึน-ลง 
เม่ือมีการเป่าลมท่ีถูกต้อง

110,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

2 เคร่ืองช่วยสาธิต
การกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
(AED Trainer)

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองช่วยสาธิตการกระตุ้น 
หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
(AED Trainer) พร้อมอุปกรณ์
การใช้งาน (ต่อเคร่ือง) จ านวน 
2 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี เป็นแบบอัตโนมัติ 
ใช้พลังงานจาก Batteries 
จ านวน 4 ก้อน สามารถควบคุม
ด้วยรีโมทคอนโทรลได้

60,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

170,000รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา แบบ ผด. 02/1



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 เรือกู้ภัยท้องแบน จัดซ้ือเรือกู้ภัยท้องแบน

พร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์
พร้อมชุดรถพ่วงลากจูงและ
อุปกรณ์ประจ าเรือ จ านวน 1 ล า 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เรืออลูมิเนียมท้องแบน
ขนาดกว้างไม่ต่ ากว่า 2.00 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 5.00 ม. 
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า

500,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

500,000รวม

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

144        



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 เคร่ืองอัดอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ขนาด 300 ลิตร/นาที 
เป็นเคร่ืองอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 
2 คร้ัง/ช้ัน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ 
มีมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 
380 โวลต์ 3 เฟส

66,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 66,000

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 เคร่ืองดับเพลิง

ชนิดหาบหาม
จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
450,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
เคร่ืองยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 2 สูบ 
2 จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 
45 กิโลวัตต์

900,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

รวม 900,000

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 เคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูง

ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ
จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูง
ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  
ใช้เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ อัดอากาศ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที

250,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

250,000รวม

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
6. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



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 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 59,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 
40 ลิตร/ช่ัวโมง ถังบรรจุน้ ายา
ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร ก าลังเคร่ืองยนต์
ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

118,000 อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

118,000รวม

  1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
7. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร แบบ ผด. 02/1

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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กองพัสดุและทรัพยส์ิน 
 
 

 
 
 
 



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 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน

การทุจริตด้านพัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองพัสดุฯ

100,000รวม

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 ตู้เหล็กบานกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 

จ านวน 6 ตู้ ๆ ละ 4,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ขนาดกว้าง 
149.10 x ยาว 40.80 x สูง 87.80 ซม.

27,600 อบจ.เชียงราย กองพัสดุฯ

2 เคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น 
ความเร็วในการส่งเอกสาร
ไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น

18,000 อบจ.เชียงราย กองพัสดุฯ

45,600รวม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์

รายละเอียดของกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/11. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน



 
 
 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 



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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และสัมมนา
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
และโครงการท่ีสถาบัน
องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม

2,000,000 กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถ่ิน

กองการเจ้าหน้าท่ี

2 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

3 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการท างาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ

100,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

4 ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการจัดบริการสาธารณะ 
อบจ.เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ

400,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
แบบ ผด. 02ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ

700,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

6 อบรมหลักสูตร เสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร อบจ.เชียงราย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามโครงการฯ

500,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

3,800,000รวม



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 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 

จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี ตู้บานเล่ือน
กระจกทรงสูงขนาดไม่น้อยกว่า 
91.5 x 45.7 x 183 ซม.

24,500 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

24,500รวม

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด 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. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ส าหรับงานส านักงาน
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 
1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2Core) 
จ านวน 1 หน่วย

16,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,600 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)

5,200 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบ ผด. 02/12. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
แบบ ผด. 02/12. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการท างาน

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 
2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
ขนาด 800 VA (480 Watts) 
สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที

20,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี

41,200รวม
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