
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โทร 0 5317 5315 

 





แบบ ผ. 02/1

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

1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0011 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.สันกลาง - 
ม.10 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 1 หน้า 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - - 9,821,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0011 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.สันกลาง - 
ม.10 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - - 9,821,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แก้ไข คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1     



แบบ ผ. 02/1

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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0021 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 2 หน้า 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - - 9,830,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0021 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
18,000.00 ตร.ม.

- - - 9,830,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0040 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ยางฮอม - 
ม.3 ต.แม่ต  า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 3 หน้า 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,900.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม.

- - - 9,989,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง
เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2     



แบบ ผ. 02/1

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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0040 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ยางฮอม - 
ม.3 ต.แม่ต  า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,900.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม.

- - - 9,989,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

4 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 
ชร.ถ. 1-0054 เช่ือมระหว่าง 
ม.11 ต.นางแล - ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 4 หน้า 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,200.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
19,200.00 ตร.ม.

- - - 9,980,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
4 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง 
ชร.ถ. 1-0054 เช่ือมระหว่าง 
ม.11 ต.นางแล - ม.2 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,200.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
19,200.00 ตร.ม.

- - - 9,980,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

3     



แบบ ผ. 02/1

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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
ชร.ถ. 1-0097 เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.แม่สลองใน - ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 5 หน้า 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,900.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม.

- - - 9,840,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
ชร.ถ. 1-0097 เช่ือมระหว่าง ม.2 
ต.แม่สลองใน - ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,900.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 
17,400.00 ตร.ม.

- - - 9,840,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

4     



แบบ ผ. 02/1

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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

6 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
ปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0080 เช่ือมระหว่าง
ม.18 ต.แม่เปา - ม.3ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (จัดท าเอง)
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 6 หน้า 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 30,000.00 ตร.ม.

- - - 11,739,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
6 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

ปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง ชร.ถ. 1-0080 เช่ือมระหว่าง
ม.18 ต.แม่เปา - ม.3ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย (จัดท าเอง)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 5,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 30,000.00 ตร.ม.

- - - 11,739,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

5     



แบบ ผ. 02/1

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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

7 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
ปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทาง ชร.ถ. 1-0094 เช่ือมระหว่าง
ม.7 ต.ศรีดอนชัย - ม.10 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย (จัดท าเอง)
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 7 หน้า 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 25,200.00 ตร.ม.

- - - 9,868,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
7 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

ปูทับด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายทาง ชร.ถ. 1-0094 เช่ือมระหว่าง
ม.7 ต.ศรีดอนชัย - ม.10 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย (จัดท าเอง)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 4,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 25,200.00 ตร.ม.

- - - 9,868,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความสะดวก
 ปลอดภัยในการสัญจร
และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

ส านักการช่าง

รวม 7 โครงการ  -  -  - - - 71,067,000 -  -  -
เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

6     



แบบ ผ. 02/1

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

1 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางว่ิง
ภายในสวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 1 หน้า 5

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
 ในสถานท่ีท่องเท่ียว สามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็วและ
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จ านวน 1 ระบบ - - - 500,000 - จ านวนระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในสถานท่ีท่องเท่ียว 
สามารถสัญจรไป-มาสะดวก
 รวดเร็วและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
1 ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางว่ิง

ภายในสวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
 ในสถานท่ีท่องเท่ียว สามารถ
สัญจรไป-มาสะดวก รวดเร็วและ
เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จ านวน 1 ระบบ - - - 500,000 - จ านวนระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในสถานท่ีท่องเท่ียว 
สามารถสัญจรไป-มาสะดวก
 รวดเร็วและเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักการช่าง

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - 500,000 -  -  -

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แก้ไข คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

7     



แบบ ผ. 02/1

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

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิต
พืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 1 หน้า 6

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจ เทคนิควิธีในการผลิต
พืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า 
น าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม องค์กร
 ในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
18 อ าเภอ ด าเนินการ
จัดอบรมและศึกษาดูงาน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 250,000 250,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เทคนิควิธี
ในการผลิตพืชผักเกษตร
อินทรีย์ เชิงการค้า สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
มีเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิต

พืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจ เทคนิควิธีในการผลิต
พืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า 
น าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม องค์กร
 ในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
18 อ าเภอ ด าเนินการ
จัดอบรมและศึกษาดูงาน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 250,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เทคนิควิธี
ในการผลิตพืชผักเกษตร
อินทรีย์ เชิงการค้า สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
มีเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - 250,000 -  -  -

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แก้ไข คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแช็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

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

1 เสริมสร้างความม่ันคงและย่ังยืนด้าน
เศรษฐกิจภาคการเกษตร
จากเดิม แบบ ผ.02 ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2563 
รายการท่ี 1 หน้า 7

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9 ) ให้แก่
เกษตรกร เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในพ้ืนท่ีเกษตรกรเอง 
ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุพืช การเก็บถนอมพันธ์ุ
พืชให้คงคุณสมบัติระยะยาว 
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ สร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี มีการวางแผนการบริหาร
จัดการการท าเกษตรและการ
เล้ียงสัตว์อย่างเป็นระบบ 
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
รายได้ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด าเนินการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

เกษตรกรเข้าใจและมีองค์
ความรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9 ) 
ให้แก่เกษตรกร 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในพ้ืนท่ีเกษตรกร
เอง มีความรู้การอนุรักษ์
และขยายพันธ์ุพืช การเก็บ
ถนอมพันธ์ุพืชให้คง
คุณสมบัติในระยะยาว
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ สร้างกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกร การเรียนรู้ การ
วางแผน การบริหารจัดการ 
การท าการเกษตร การเล้ียง
สัตว์ อย่างเป็นระบบ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แก้ไข คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

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

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แก้ไขเป็น แบบ ผ. 02/1
1 เสริมสร้างความม่ันคงและย่ังยืนด้าน

เศรษฐกิจภาคการเกษตร
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9 ) ให้แก่
เกษตรกร เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในพ้ืนท่ีเกษตรกรเอง 
ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุพืช การเก็บถนอมพันธ์ุ
พืชให้คงคุณสมบัติระยะยาว 
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ด้าน
การเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ สร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี มีการวางแผนการบริหาร
จัดการการท าเกษตรและการ
เล้ียงสัตว์อย่างเป็นระบบ 
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
รายได้ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด าเนินการจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

เกษตรกรเข้าใจและมีองค์
ความรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9 ) 
ให้แก่เกษตรกร 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในพ้ืนท่ีเกษตรกร
เอง มีความรู้การอนุรักษ์
และขยายพันธ์ุพืช การเก็บ
ถนอมพันธ์ุพืชให้คง
คุณสมบัติในระยะยาว
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ สร้างกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกร การเรียนรู้ การ
วางแผน การบริหารจัดการ 
การท าการเกษตร การเล้ียง
สัตว์ อย่างเป็นระบบ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - 300,000 -  -  -
เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   เป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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แบบ ผ. 03

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

1 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 
ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง จ านวน 1 เตา
(จัดหาตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มกราคม 2563)

- - - 5,000,000 - ส านักการศึกษาฯ

แก้ไขเป็น
1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน 

ขนาด 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง จ านวน 1 เตา
(จัดหาตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม มกราคม 2563)

- - - 5,000,000 - ส านักการศึกษาฯ

2 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน
(All In One Solar Street Light)
(ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม เมษายน 263)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง
6 เมตร แบบเสาก่ิงเด่ียว(SA30W6 - X1) 
จ านวน 2,000 ชุด ๆ ละ70,000 บาท

- - - 140,000,000 - ส านักการช่าง

แก้ไขเป็น
2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light)
ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แบบเสาก่ิงเด่ียว 
(SA30W6 - X1) จ านวน 2,000 ชุด ๆ ละ 
70,000 บาท (จัดหาตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
ฉบับเพ่ิมเติม เมษายน 2563)

- - - 140,000,000 - ส านักการช่าง

รวม 2 โครงการ  -  -  - -  -  - 145,000,000  -  -

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   การตกหล่นของแผนงาน และเป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เหตุผลในการขอแก้ไขโครงการ   การตกหล่นของแผนงาน และเป็นโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แก้ไข คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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