




 

 

 

 

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 22  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่  
10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณี 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 

 

  ภายใต้บังคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียด
การเพ่ิมเติมโครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท า ขึ้นส าหรับปี งบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ 
แล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  (2) เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  (3) เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

(4) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  (5) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

(6) เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 

 
 

 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - - - 4 3,418,600 110 125,884,000 - - 114 129,302,600

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - 4 3,418,600 110 125,884,000 - - 114 129,302,600
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - -  - -  - 3 6,500,000 -  - 3 6,500,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -  - -  - -  - 8 2,900,000 2 1,300,000 10 4,200,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - -  - -  - 23 4,680,000 1 200,000 24 4,880,000
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - -  - -  - 2 1,600,000 -  - 2 1,600,000
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - -  - -  - 2 300,000 -  - 2 300,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - 38 15,980,000 3 1,500,000 41 17,480,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
  แผนงำน 2.1 การศึกษา -  - -  - -  - 5 1,503,000 -  - 5 1,503,000
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - - - - - 1 300,000 1 300,000 2 600,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 - - - - - - 6 1,803,000 1 300,000 7 2,103,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน -  - - - - - 5 2,285,000 5 2,285,000 10 4,570,000
  แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์ -  - - - - - 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - - - - - 3 1,500,000 -  - 3 1,500,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -  - -  - -  - 1 450,000 -  - 1 450,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 - - - - - - 10 4,735,000 6 2,785,000 16 7,520,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

4     



5

แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - - - 1 500,000 3 2,200,000 2 400,000 6 3,100,000
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - - - 3 1,500,000 16 8,000,000 - - 19 9,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - 4 2,000,000 19 10,200,000 2 400,000 25 12,600,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร
  แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป -  - - - - - 2 500,000 1 200,000 3 700,000
  แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -  - - - - - 2 1,300,000 2 1,300,000 4 2,600,000
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - - - 1 1,000,000 7 16,315,000 - 8 17,315,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 - - - - 1 1,000,000 11 18,115,000 3 1,500,000 15 20,615,000
รวมท้ังส้ิน - - - - 9 6,418,600 194 176,717,000 15 6,485,000 218 189,620,600



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสม

ยางพารา (จัดท าเอง) สายทาง 
ชร.ถ.1-0051 เช่ือมระหว่าง 
ม.14 ต.บ้านดู่ - ม.3 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้ถนนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
มีความปลอดภัย ลดปัญหา
ฝุ่นละออง สามารถรองรับ
ปริมาณยานพาหนะ
และการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน 
และส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 700.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม.

 -  - 675,500  -  - จ านวนความยาว
ของถนนดินซีเมนต์
ผสมยางพารา
ท่ีได้รับการปรับปรุง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้ถนนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
มีความปลอดภัย ลดปัญหา
ฝุ่นละออง สมารถรองรับ
ปริมาณยานพาหนะและ
การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนและ
ส่งผลราษฎรมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดท าเอง) 
สายทาง ชร.ถ.1-0051 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.บ้านดู่ - 
ม.3 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นถนนต้นแบบ
และยกระดับมาตรฐาน
ของถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
ส าหรับงานทางท้องถ่ิน

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.04 ม.

 -  - 1,324,500  -  - จ านวนความยาว
ของถนนลาดยาง
ท่ีได้รับการปรับปรุง 
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท าให้มีถนนต้นแบบ
และยกระดับมาตรฐาน
ของถนนดินซีเมนต์
ผสมยางพาราให้ดีย่ิงข้ึน

ส านักการช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

6     



7     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

3 อปท.ต้นแบบจัดการน้ า
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน)

เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
สามารถสูบน้ าจากธนาคาร
น้ าใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา

 - ธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบปิด เส้นผ่าศูนย์กลาง
เฉล่ีย 2.50 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.50 ม. จ านวน 10 จุด
 - ธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบเปิด เส้นผ่าศูนย์กลาง
เฉล่ีย 2.50 ม. ลึกเฉล่ีย 
2.50 ม. จ านวน 1 จุด

 -  - 100,000  -  - จ านวน 11 จุด
ท่ีได้ด าเนินการ

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
สามารถสูบน้ าจากธนาคาร
น้ าใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย - ม.7 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 
1,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ตร.ม.

- - - 3,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ห้วยชมภู - 
ม.11 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ดอยฮาง - 
ม.8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
810.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

7 ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ป่าอ้อดอนชัย - 
ม.8 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 9.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - 500,000 - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการซ่อมแซม
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

8 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ริมกก - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

9 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.1 ต.ริมกก - ม.15 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

10 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.1 ต.ริมกก - ม.11 ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ริมกก - ม.3
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.แม่ยาว 
อ.เมืองเชียงราย - ม.19 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 130.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
780.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

13 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.14 ต.แม่ยาว - ม.6 ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,200.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

8     



9     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.แม่ยาว - 
ชุมชนห้วยปลาก้ัง เขตเทศบาลนคร
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

15 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.19 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย - 
ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,400.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

16 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.6 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
ม.1 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,400.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอพำน
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 3,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
จ.เชียงราย - ม.1 ต.วังแก้ว 
อ.วังเหนือ จ.ล าปาง

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 875.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,250.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 3,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

19 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง - 
ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยต่อประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ท่อระบายน้ า คสล .
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. จ านวน 135 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล. 
11 บ่อ

- - - 500,000 - จ านวนท่อ
ระบายน้ า คสล.
ท่ีมีการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.สันกลาง - 
ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.สันกลาง - 
ม.4 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.13 ต.ทรายขาว -
ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

23 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.2 ต.ธารทอง อ.พาน - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,400.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

10     



11     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่เย็น - 
ม.16 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.สันมะเค็ด 
อ.พาน - ม.4,ม.8 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 250.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 815,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้างเพ่ิมข้ึน
 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.ดอยงาม - 
ม.7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 190.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 620,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน
- ม.31 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 250.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 815,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

28 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.สันติสุข - ม.24 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

ท่อระบายน้ า คสล . ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. 
จ านวน 152.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 10 บ่อ

 -  -  - 750,000  - จ านวนท่อ
ระบายน้ า คสล.
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่จัน
29 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์

ผสมยางพาราพร้อมลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จัดท าเอง) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.จันจว้าใต้ - 
ม.9 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้ถนนสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
มีความปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ความยาว 1,600.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,600.00 ตร.ม.

- - - 3,600,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้ถนนสัญจรและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
มีความปลอดภัย

ส านักการช่าง

30 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.แม่จัน - 
ม.1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง
4.00 ม. ยาว 40.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

 -  -  2,000,000  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

31 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.2 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 18.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

 -  -  - 2,000,000  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้ก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.จอมสวรรค์ -
ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 220.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,320.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.20 ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
- ม.3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

12     



13     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

34 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.3 ต.ป่าซาง - ม.10 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาวรวม 620.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,340.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

35 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.ป่าซาง - ม.9 ต.ป่าตึง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.แม่ไร่ - 
ม.3 ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน 
- ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่ค า อ.แม่จัน 
- ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.แม่ค า - 
ม.4 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน - ม.4 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
930.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอแม่สำย
41 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ชร.ถ.1-0028 เช่ือมระหว่าง
ม.5 ต.โป่งผา - ม.3 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 18.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

 - - - 2,284,000 - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.เกาะช้าง - 
ม.5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 350.00 ม.
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,100.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

43 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ห้วยไคร้ - ม.4 
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 550.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,300.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

14     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

44 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ห้วยไคร้ - ม.6 
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง
4.00 ม. ยาว 5.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

 -  -  - 500,000  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

45 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพชีล
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง
ม.2 ต.โป่งผา - ม.9 ต.เวียงพางค า
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 940.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,640.00 ตร.ม.

2,500,000 จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

46 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.เวียงพางค า 
- ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 170.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,020.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

47 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.ศรีเมืองชุม -
ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 550.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,300.00 ตร.ม.

- - - 1,200,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

48 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ศรีเมืองชุม -
ม.9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 500.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ตร.ม.

- - - 1,300,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่สรวย
49 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ป่าแดด - ม.7
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. 
เป็นกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 60.00 ม. 
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

 -  -  - 4,000,000  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.วาวี อ.แม่สรวย
- ม.4 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 280.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,680.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 1,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

51 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม .26,ม.27
ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.7 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากเดิม กว้าง 4.00 ม.
ความยาวรวม 400.00 ม.
เป็นผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 400.00 ม. 
โดยพ้ืนท่ีขยายไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

16     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

52 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.26 ต.วาวี 
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 230.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.08 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุงเพ่ิมข้ึน
 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

53 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.9 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย - ม.7 
ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

54 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.10 ต.ศรีถ้อย - ม.19 ต.ป่าแดด 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 800.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขตติดต่อ
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 290.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 1,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
56 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เวียง - ม.6 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 440.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,640.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้างเพ่ิมข้ึน
 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.เวียงกาหลง 
- ม.9 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 440.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,640.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

58 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.4 ต.เวียง - ม.4 ต.สันสลี 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 750.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

59 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.7 ต.เวียง - ม.7 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 750.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

60 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.2 ต.บ้านโป่ง - ม.15 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 750.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 460.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,760.00 ตร.ม.

- - - 1,500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

62 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.แม่เจดีย์ใหม่
- ม.14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 280.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,680.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

18     



19     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.แม่เจดีย์ - 
ม.2 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

64 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.6 ต.เวียงกาหลง - ม.3 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 700.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,200.00 
ตร.ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

65 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.12 ต.เวียงกาหลง - ม.9 ต.ป่าง้ิว 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตร.ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่สลองใน - 
ม.14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,200.00  ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

67 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.11 ต.แม่สลองนอก 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - 1,500,000 - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

68 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.3 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - 1,500,000 - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเชียงของ
69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมระหว่าง  ม.7 ต.ห้วยซ้อ - 
ม.4 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 
1,775.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
10,650.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 6,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้างเพ่ิมข้ึน
 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอแม่ลำว
70 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม .6 
เขต ทต.ดงมะดะ - ม.19 
เขต ทต.แม่ลาว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากเดิมกว้าง 4.00 ม. 
ความยาวรวม 835.00 ม.
เป็นผิวจราจรกว้าง 
6.00 ม. 
ความยาวรวม 835.00 ม. 
โดยพ้ืนท่ีขยายไม่น้อยกว่า 
1,670.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 2,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

20     



21     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

71 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว
- ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 330.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,980.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.โป่งแพร่ 
อ.แม่ลาว - ม.2 ต.ห้วยชมภู 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7,ม.10 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - ม.15 ต.ป่าอ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ป่าก่อด า - 
ม.6 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 125.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
750.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว - ม.16 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 140.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
840.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเชียงแสน
76 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เช่ือมระหว่าง ม.12 
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน - ม.3 
ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

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

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.โยนก 
อ.เชียงแสน - ม.4 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 890.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,340.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 3,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเทิง
78 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 93.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
558.00 ตร.ม.

- - - 325,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ง้ิว - ม.3 
ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 290.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 1,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

22     



23     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

80 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอนไชย - 
ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 555.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,330.00 ตร.ม.

- - - 1,675,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้างเพ่ิมข้ึน
 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเวียงแก่น
81 ปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสม

ยางพารา (จัดท าเอง) เช่ือมระหว่าง 
ม.1 ต.หล่ายงาว - ม.5 ต.ท่าข้าม 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า

เพ่ือให้การสนับสนุนนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง
รายย่อยจากปัญหายางพาราตกต่ า

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,300.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
7,800.00 ตร.ม.

 -  - 1,318,600  -  - จ านวนความยาว
ของถนนลาดยาง 
ท่ีได้รับการปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน1 สายทาง

สนับสนุนนโยบายเร่งด่วน 
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อย
จากปัญหายางพาราตกต่ า

ส านักการช่าง

82 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ม่วงยาย - ม.1 
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 26.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  -  - 2,650,000  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.หล่ายงาว - 
ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 415.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,490.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,700,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ปอ - ม.2 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 370.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,220.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,300,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ท่าข้าม - ม.2
ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 100.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
600.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 350,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอป่ำแดด
86 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 970.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,820.00 ตร.ม.

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

87 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ป่าแดด - 
ม.8 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 970.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,820.00 ตร.ม.

- - - 3,000,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอดอยหลวง
88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ปงน้อย -
ม.8 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

24     



25     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ปงน้อย - 
ม.1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.โชคชัย - 
ม.1 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

91 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.8 ต.ปงน้อย - ม.5  ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 600.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,600.00 ตร.ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

92 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.8 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง - ม.11 
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตร.ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

93 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - 
ม.1 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

94 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง
ม.3 ต.ปงน้อย - ม.5 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

95 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.8 ต.ปงน้อย - ม.1 ต.โชคชัย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

96 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง 
ม.11 ต.ปงน้อย - ม.8 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

97 ปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่าง 
ม.1 ต.โชคชัย - ม.1 ต.หนองป่าก่อ 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 
4,000.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
24,000.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

98 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ต.โชคชัย - ม.8 ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,300.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเวียงชัย
99 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 

ม.1 ต.เมืองชุม - ม.4 ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 3,500 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
21,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

26     



27     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

100 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling เช่ือมระหว่าง ม.9 
ต.เมืองชุม - ม.4 ต.เวียงเหนือ 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 560.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,360.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 
เขต ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย - 
ม.2 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
102 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

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

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ยาว 980.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,860.00 ตร.ม.

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

103 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.ทุ่งก่อ 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.3 ต.ผางาม 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพาน คสล .
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 7.00 ม.
เป็นกว้าง 8.00 ม.
ยาว 7.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

- - - 1,000,000 - จ านวนสะพาน
ท่ีได้รับการขยาย
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

104 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.16 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.2
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 710.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,260.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอขุนตำล
105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - 
ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าตาล - 
ม.6 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล
- ม.6  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 300.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 1,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

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

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

109 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.3 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล - ม.8 
ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,400.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

110 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง 
ม.17 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,400.00 ตร.ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล - ม.9 ต.แม่ต  า 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

- - - 500,000 - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอพญำเม็งรำย
112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.แม่เปา - 
ม.9 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

113 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกว้าง 7.00 ม. 
ยาว 22.00 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

 -  -  - 2,500,000  - จ านวนสะพาน
ท่ีได้ก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ราษฎรได้รับความสะดวก 
สบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

114 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย - ม.7 ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 150.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
900.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 500,000  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

รวม 114 โครงกำร  -  -  - - 3,418,600 125,884,000 -  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอแม่สำย
1 ปรับปรุงสวนมิตรภาพแม่สาย 

ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.4 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาสวนมิตรภาพแม่สาย
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
และพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
และงานระบบ
สวนมิตรภาพแม่สาย 
จ านวน 1 แห่ง

- - - 3,000,000 - จ านวนสวนท่ีได้รับ 
การปรับปรุง
จ านวน 1 แห่ง

สามารถพัฒนาสวนมิตรภาพ
แม่สายให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวและพ้ืนท่ี
พักผ่อนหย่อนใจท่ีส าคัญ
ของจังหวัดเชียงรายได้

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเทิง
2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรม

เมืองเทิง (ระยะท่ี 4) ม.1 ต.เวียง 
อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม การท่องเท่ียว
เพ่ือวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคน
ในชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน
และจังหวัดเชียงราย

ประกอบด้วยงานระบบ
ไฟฟ้าภายนอกอาคาร
ท้ังหมดและงานปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรวมท้ังหมด 
จ านวน 1 แห่ง

 -  -  - 3,000,000  - จ านวนภูมิทัศน์
ท่ีได้รับการปรับปรุง
จ านวน 1 แห่ง

เป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียว

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
3 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์

บริเวณอาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน
ประจ าอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ม .11 
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการประกอบ
กิจกรรมร่วมกันของชุมชน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
850.00 ตร.ม. 
หนาเฉล่ีย 0.12 ม.

- - - 500,000 - จ านวนลาน
เอนกประสงค์
ท่ีได้รับการปรับปรุง
จ านวน 1 แห่ง

สามารถเป็นสถานท่ี
ในการประกอบกิจกรรม
ร่วมกันของชุมชนได้

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

รวม 3 โครงกำร  -  -  - - - 6,500,000 -  -  -

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง อ .แม่จัน 
ตามโครงการจัดงานของดีอ าเภอแม่
จัน คร้ังท่ี 6

เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้จาก
การจ าหน่ายส้ินค้าพ้ืนบ้าน 
สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

2 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง      
อ.เวียงป่าเป้า ตามโครงการ 113 ปี 
ของดีเวียงป่าเป้า

เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า
พ้ืนบ้าน สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ของประชาชน 
การกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้จาก
การจ าหน่ายส้ินค้าพ้ืนบ้าน 
สินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ .พาน 
ตามโครงการจัดงานมหกรรม
ผลิตภัณฑ์และของดีอ าเภอพาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ท้องถ่ิน

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้จาก
การจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร ปศุสัตว์
และสินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.เชียงแสน ตามโครงการเปิดประตู๋
ผ่อของดีเมืองเชียงแสน 
ประจ าปี พ.ศ.2563

เพ่ือสืบสาน ส่งเสริมและรักษาไว้
ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ได้รับการอนุรักษ์และรักษาไว้
และประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

5 ศึกษาพัฒนาศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
OTOP (ลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ิน
พญามังราย) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือศึกษาและพัฒนาศูนย์แสดง
และจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น
ศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย

ศึกษาปัญหาและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ของศูนย์แสดงและ
จ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 300,000 - จ านวนคร้ังท่ีได้
ศึกษาและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการของศูนย์
แสดงและ
จ าหน่ายสินค้า
หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ OTOP

ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
OTOP ได้รับการศึกษา
ในด้านต่างๆ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและผลิตภัณฑ์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตเพ่ือพัฒนา
เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐานและ
การตลาดข้าวแบบบูรณาการ

พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าข้าว ขยายช่องทางการตลาด
ของสินค้าข้าว สร้างเครือข่าย
เชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
การผลิตข้าวปลอดภัย
พัฒนาหน่วยปฏิบัติการ
เพ่ือรับรองการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย
และสร้างระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับในสินค้าจังหวัดเชียงราย

ด าเนินการจัดอบรม
จ านวน 10 คร้ัง/ปี

- - - 800,000 800,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัด
อบรม

ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการผลิตสินค้าข้าวและ
เป็นกลไกการท างาน
เพ่ือการขยายช่องทาง
การตลาด มีกลุ่มเครือข่าย
ผลิตข้าวปลอดภัย มีหน่วย
ปฏิบัติการเพ่ือรับรอง
การตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

7 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์

เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้บุคลากร
ด้านการท่องเท่ียวและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ส่ือมวลชนแขนง
ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ 
กลยุทธ์ แนวคิด และแนวทาง
ในการสร้างสรรค์
ด้านการท่องเท่ียวและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัย
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้และบริหาร
จัดการด้านการท่องเท่ียว
ของจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด าเนินการจัดอบรม
และศึกษาดูงาน
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

- - - 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ กลยุทธ์ แนวคิด
และแนวทางในการสร้างสรรค์
ด้านการท่องเท่ียว
และด้านส่ือประชาสัมพันธ์
ท่ีทันสมัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
และบริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

8 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน

เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงรายให้ ได้รับการ
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงให้เหมาะแก่
การท่องเท่ียว และรองรับปริมาณ
นักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ในการน าไปสู่การพ่ึงตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน

ด าเนินการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

- - - 500,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการท่องเท่ียว
โดยชุมชน พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายให้ได้รับการฟ้ืนฟู 
และปรับปรุงให้เหมาะแก่
การท่องเท่ียว และรองรับ
ปริมาณนักท่องเท่ียว
ท่ีจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 8 โครงกำร  -  -  -  -  - 2,900,000 1,300,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 สวนสมุนไพรเพ่ือชีวิต 
พิชิตความพอดี สู่วิถีพอเพียง

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในเร่ือง
พืชผัก พ้ืนบ้าน พืชสมุนไพร 
และร่วมอนุรักษ์พืชผักพ้ืนบ้าน 
พืชสมุนไพรอย่างย่ังยืน 
เป็นแหล่งเรียนรู้คุณลักษณะ
พืชผักพ้ืนบ้าน พืชสมุนไพร 
ประโยชน์และสรรพคุณ
จากพืชผักสมุนไพร

จัดฝึกอบรมจ านวน 
1 คร้ัง/ปี

 - - - 200,000 200,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมต่อปี

มีแหล่งเรียนรู้คุณลักษณะ
พืชสมุนไพร ประโยชน์และ
สรรพคุณจากพืชสมุนไพร 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้รู้จัก
คุณค่าและหวงแหนพืช
สมุนไพรของท้องถ่ินและ
ร่วมอนุรักษ์สมุนไพรอย่าง
ย่ังยืน

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย ตามโครงการ
ประเพณีไหว้สาพญามังราย 
ประจ าปี 2564

เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความศรัทธา ถวายสักการะ
แด่ดวงวิญญาณของพระมังราย
มหาราชและรักษาขนบธรรม
เนียมประเพณีวัฒนธรรม

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความศรัทธาของพระยา
มังรายในสร้างเมืองเชียงราย
และได้รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป

กองแผน
และงบประมาณ

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พญาเม็งราย ตามโครงการข่วง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
อ าเภอพญาเม็งราย ประจ าปี 2564

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองแผน
และงบประมาณ

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
 อ.ดอยหลวง ตามโครงการงานส่ีเผ่า 
ชาวดอยหลวง คร้ังท่ี 14 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้สืบสาน ส่งเสริม
และอนุรักษ์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมชน
เผ่าและส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้สืบสาน ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมชน
เผ่าและมีรายได้เพ่ิม

กองแผน
และงบประมาณ

5 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.ดอยหลวง ตามโครงการจัดงาน 
"ร าลึกและสืบสานต านานศิลป์
ครูจูหลิง ปงกันมูล" ประจ าปี 2564

เพ่ือยกย่องเชิดชูและร าลึกถึง
ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูผู้เสียสละ
และอุทิศชีวิตตนเพ่ือการสอน
ด้านศิลปะ และส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนมีโอกาสแข่งขันทักษะ
ด้านศิลปะ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ได้เชิดชูเกียรติและร าลึกถึง
ครูจูหลิง 
ปงกันมูล เด็ก เยาวชนมีแหล่ง
เรียนรู้และได้แข่งขันทักษะ
ด้านศิลปะ
และใข้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองแผน
และงบประมาณ

6 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง  
อ.แม่จัน ตามโครงการจัดงาน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมชาติ
พันธ์ุชนเผ่า

เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิถึชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้น าเสนอ
และจัดแสดงความรู้ 
ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะและได้พัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

กองแผน
และงบประมาณ

7 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง อ .แม่จัน 
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม
"ป๋าเวณีย่ีเป็งเมืองแม่จัน"

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี กระตุ้น
เศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

วัฒนธรรมประเพณี 
ได้รับการอนุรักษ์และ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
จากการจ าหน่ายสินค้า

กองแผน
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

8 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง 
อ.แม่สรวย ตามโครงการจัดงาน
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
ของดีอ าเภอแม่สรวย ประจ าปี 2564
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน
ให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าของประชาชนในท้องถ่ิน

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 280,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและมีรายได้เพ่ิมข้ึน
จากการจ าหน่ายสินค้า

กองแผน
และงบประมาณ

9 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
ประจ าปี 2564

เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
ได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนาให้ด ารงอยู่ 
และเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

พุทธศาสนิกชนได้ร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม
และได้ส่งเสริมการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงราย

กองแผน
และงบประมาณ

10 อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง 
ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ
จอมจ้อ อ าเภอเทิง (หน่ึงในพระธาตุ
เก้าจอมของจังหวัดเชียงราย )

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

กองแผน
และงบประมาณ

11 อุดหนุน ทต.เวียงเทิง อ.เทิง 
ตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว 
อ าเภอเทิง คร้ังท่ี 18 "ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี 2564"

เพ่ือส่งเสริม ปลูกฝังจิตส านึก
ของประชาชนในการอนุรักษ์
แม่น้ าล าคลองและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รักษาสืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถ่ิน

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนเห็นความ
ส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์
แม่น้ าล าคลองและประชาชน
ได้ร่วมกันส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สืบทอดประเพณีของท้องถ่ิน

กองแผน
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

12 อุดหนุน ทต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
ตามโครงการสืบสานประเพณี
บุญบ้ังไฟ

เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสร้างความร่วมมือ 
ความสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมระเพณี
และสร้างความร่วมมือ
ความสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน

กองแผน
และงบประมาณ

13 อุดหนุน อบต.ตับเต่า อ.เทิง 
ตามโครงการงานดอกเส้ียวบาน 
ณ ภูช้ีฟ้า ประจ าปี 2564

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน

จัดงานจ านวน 
1 คร้ัง / ปี

- - - 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายเพ่ิมจาก
การให้บริการด้าน
การท่องเท่ียว และร่วม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

กองแผน
และงบประมาณ

14 อุดหนุน ทต.แม่สาย อ.แม่สาย 
ตามโครงการจัดงานมหัศจรรย์ 
10 ชาติพันธ์ุแม่สาย คร้ังท่ี 8

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
และเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 1,000,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
ร่วมกันและประชาขน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

15 อุดหนุน อบต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการจัดงาน
วัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบาน
ท่ีบ้านหัวแม่ค า คร้ังท่ี 30 
ประจ าปี 2563 

เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สร้างรายได้ของประชาชน
ในท้องถ่ิน และส่งเสริม
การท่องเท่ียว

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และมีรายได้เพ่ิม
จากการท่องเท่ียว

กองแผน
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

16 อุดหนุน อบต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียว "เทศกาล
ชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า 
และกาแฟดอยแม่สลอง" คร้ังท่ี 25 
ประจ าปี พ.ศ.2563

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ และอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ของกลุ่มชาติพันธ์ุ

จัดงานจ านวน 
1 คร้ัง / ปี

- - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

มีจ านวนนักท่องเท่ียวเข้าพัก
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมจากการจ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
และมีความภาคภูมิใจ
ในชาติพันธ์ุและอัตลักษณ์
ของตนเองมากข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

17 อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง 
ตามโครงการจัดงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีย่ีเป็ง
อ าเภอเทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณีอันดีงาม

จัดงานจ านวน 
1 คร้ัง / ปี

- - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

กองแผน
และงบประมาณ

18 อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง 
ตามโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นในท้องถ่ิน
อ าเภอเทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตระหนัก
ในคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
ร่วมรักษาไว้ซ่ีงเอกลักษณ์
ทางภูมิปัญญาในท้องถ่ิน

จัดงานจ านวน 
1 คร้ัง / ปี

- - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และตระหนักในคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและร่วมรักษา
ไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญา 
ในท้องถ่ิน

กองแผน
และงบประมาณ

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 
ตามโครงการจัดงานโฮงเฮียน
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

จัดงานจ านวน 
1 คร้ัง / ปี

- - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประเพณี วัฒนธรรม
ได้รับการอนุรักษ์สืบไป

กองแผน
และงบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

20 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง 
ตามโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้ าพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ
อ าเภอเทิง เน่ืองในวันวิสาขบูชา

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของพระธาตุศักด์ิสิทธ์ิในอ าเภอเทิง

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิในอ าเภอเทิง

กองแผน
และงบประมาณ

21 อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เทิง 
ตามโครงการจัดงานข่วงมหกรรม
สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดงและเผยแพร่วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธ์ุอ าเภอเทิง

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และเผยแพร่วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธ์ุ เพ่ิมรายได้จาก
การจ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้านและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ 
และเผยแพร่วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธ์ุ และประชาชน
มีรายได้จากการจ าหน่าย 
สินค้าเพ่ิมข้ึน

กองแผน
และงบประมาณ

22 อุดหนุน อบต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง ตามโครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ
และเทศกาลชิมชาเลิศรส
ต าบลเทอดไทย ประจ าปี 2564

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม สร้างแหล่ง
เรียนรู้การปลูกชา
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 150,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและมีรายได้
เพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้า

กองแผน
และงบประมาณ

23 อุดหนุน สภาวัฒนธรรม อ .เชียงของ 
ตามโครงการจัดงานแสดง 
"ภาพเก่าเล่าเร่ืองเมืองเชียงของ "

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
ประเพณีวัฒนธรรม เหตุการณ์
ท่ีส าคัญของประชาชนในอดีต
ผ่านการเล่าเร่ืองจากภาพเก่า

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี  -  -  - 150,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมของคนในอดีต
ผ่านการเล่าเร่ืองจากภาพเก่า
ท่ีน ามาจัดแสดง

กองแผน
และงบประมาณ

รวม 23 โครงกำร  -  -  -  -  - 4,680,000 200,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2 
ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือให้บริการด้านการขนส่ง
ประจ าทางด้วยรถโดยสาร
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถอ านวยความสะดวก
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเท่ียว
ในเขตจังหวัดและชุมชน

จ านวน 1 แห่ง 
ประกอบด้วย
1.ปรับปรุงป้าย
ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 6.40 ม.
ความสูง 1.80 ม.
จ านวน 1 ป้าย
2.ปรับปรุงห้องน้ า
ภายในอาคาร

- - - 500,000 - จ านวนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีได้รับ
การปรับปรุง

สามารให้บริการ
ด้านการขนส่งประจ าทาง
ด้วยรถโดยสารด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถอ านวยความสะดวก
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเท่ียว
ในเขตจังหวัดและชุมชน

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงอาคารท่ีท าการ
ท่าเทียบเรือ เชียงของ
ในระยะท่ี 2 ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพ่ือปรับปรุงอาคารท่ีท าการ
ท่าเทียบเรือเชียงของ
ในระยะท่ี 2 ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 19.00 ม.
ยาว 38.00 ม. 
ตามแบบแปลนและ
รายการท่ี อบจ.เชียงราย 
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง

- - - 1,100,000 - จ านวนอาคาร
ท่ีท าการท่าเทียบเรือ
เชียงของท่ีได้รับ
การปรับปรุง

อาคารท่ีท าการท่าเทียบเรือ
เชียงของ ในระยะท่ี 2 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักการช่าง

รวม 2 โครงกำร  -  -  - - - 1,600,000 -  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.ป่าแดด ตามโครงการจัดงาน
ข้าวหอม และของดี อ าเภอป่าแดด
คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2564

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิมีตลาด
ในการจ าหน่าย และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 100,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนมีช่องทาง
ในการจ าหน่ายข้าวและได้รับ
ความรู้ เทคโนโลยีการปลูก
ข้าวอย่างมีคุณภาพ

กองแผน
และงบประมาณ

2 อุดหนุน ท่ีท าการปกครอง
อ.เวียงแก่น ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอ
เวียงแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตส้มโอ
ให้ได้มาตรฐานและสร้างตลาดใน
การจ าหน่ายสินค้า

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

ประชาชนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการพัฒนาผลผลิต
ส้มโอและเพ่ิมรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้า

กองแผน
และงบประมาณ

รวม 2 โครงกำร  -  -  -  -  - 300,000  -  -  -

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

แผนงำน 3.2 การเกษตร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
และการพัฒนาหลักสูตร

บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาและการ
จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 3 
รายการ
1.การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561

- - - 53,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีเข้าร่วมโครงการ
อบรมสัมมนา

บุคลากรทางการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
และการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560)
3.จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลัก
สู่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปรับปรุงใหม่

2 อุดหนุน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย 
ปี 2564

ให้นักเรียนพิการของศูนย์ฯ 
ได้รับส่ือเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 300,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็กพิการในจังหวัดเชียงราย
ได้รับการส่งเสริม
ทางด้านการศึกษา

กองแผน
และงบประมาณ

3 อุดหนุน ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียน 
เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์ และบูรณาการ
การเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการ
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สู่ชุมชนและสังคม

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 500,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

นักเรียน และบุคลากร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ

กองแผน
และงบประมาณ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 อุดหนุน โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ ตามโครงการเปิดโลก
วิชาการอนุบาลเชียงของ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพ่ือจัดงานให้นักเรียน
ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา และจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานดีเด่นของแต่ละกลุ่ม
สาระของโรงเรียนในเครือข่าย
อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงแก่น 
และอ าเภอเทิง

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 450,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

นักเรียนมีผลงานและ
ได้รับเลือกเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับภาคเหนือและ
ระดับประเทศ นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง

กองแผน
และงบประมาณ

5 อุดหนุน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
ตามโครงการปรับปรุงห้องสมุด
เพ่ือการศึกษายุคใหม่

เพ่ือปรับปรุงห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเหมาะสมกับ
การศึกษาค้นคว้า เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ส่งเสริม
ให้นักเรียน ครูและชุมชนในพ้ืนท่ี
เป็นบุคคลแห่งการอ่าน ใฝ่รู้ 
รัการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง / ปี - - - 200,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านวิชาการ
และพัฒนาทักษะชีวิต

กองแผน
และงบประมาณ

รวม 5 โครงกำร  -  -  -  -  - 1,503,000  -  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ว่ิงฝ่าสายหมอก ชมไม้ดอกอาเซียน
อบจ.เชียงราย

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
มีความรัก ความสามัคคี 
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีของคน
ทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างม่ันคง
และมีความสุข

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - 300,000 300,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการจัดงาน

เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีความรักความสามัคคี 
มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติดและได้ออกก าลังกาย
โดยใช้การว่ิงเป็นส่ือ

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 1 โครงกำร  -  -  -  -  - 300,000 300,000  -  -

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการด าเนินงานป้องกันและ
สร้างความปลอดภัยจากการจมน้ า 
หลักสูตร ครูสอนลอยตัวและว่ายน้ า
เพ่ือเอาชีวิตรอด (Floating and 
Swimming Survival Instructor 
Training Course : F.S.S.I)

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและ
เอกชน และเครือข่ายจิตอาสา  
ร่วมด าเนินงานป้องกัน
และสร้างความปลอดภัย
จากการจมน้ า สร้างทีมเครือข่าย
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
ลดความสูญเสียในชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
จากการจมน้ าในทุกพ้ืนท่ี
ของจังหวัดเชียงราย

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 50 คน

- - - 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
ร้อยละ 90 
ผ่านเกณฑ์
การสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน
ป้องกันและสร้างความ
ปลอดภัยจากการจมน้ า 
เกิดทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ลดความ
สูญเสียในชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
จากการจมน้ า

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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49     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัยของหน่วยงานและ
สมาคมต่างๆ ให้มีความรู้พ้ืนฐาน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
มีทักษะการใช้อุปกรณ์กู้ภัย
อุบัติเหตุทางถนน สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง ลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

- - - 520,000 520,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดฝึกอบรม

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยของหน่วยงานและ
สมาคมต่างๆ มีความรู้
พ้ืนฐานในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุ มีทักษะ
การใช้อุปกรณ์กู้ภัยอุบัติเหตุ
ทางถนน สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง 
ลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

3 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านการกู้ภัย
เชิงเทคนิค 
หลักสูตร การกู้ภัยทางสูงข้ันต้น 
(Basic Rope Rescue)

เพ่ือฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้
ความพร้อม มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือและกู้ภัยท่ีสูง
สามารถสนับสนุนและสนธิก าลัง
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่าย
นักกู้ภัยสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง 
ลดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 50 คน

- - - 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
ร้อยละ 90 
ผ่านการสอบ
ประเมินรายบุคคล

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีความรู้
ความพร้อม มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
และกู้ภัยท่ีสูง สามารถ
สนับสนุนและสนธิก าลัง
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างเครือข่ายนักกู้ภัย
สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง 
ลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพด้านการกู้ภัย
เชิงเทคนิค หลักสูตร ด าน้ าข้ันต้น
ส าหรับการกู้ภัย (Basic Rescue 
Diver)

เพ่ือฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัยของหน่วยงาน
และสมาคมต่างๆ  ให้มีความรู้
ความพร้อม มีทักษะในการใช้
อุปกรณ์ด าน้ า มีทักษะการด าน้ า 
ทักษะการค้นหา สามารถ
ใช้อุปกรณ์ในการช่วยและกู้ภัย
ทางน้ าได้อย่างถูกต้องและ
ตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและกู้ภัยทางน้ าได้  
ลดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

จัดฝึกอบรม
จ านวน 30 คน

- - - 635,000 635,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
ร้อยละ 90 
ผ่านการสอบ
ประเมินรายบุคคล

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยของหน่วยงาน
และสมาคมต่างๆ มีความรู้
ความพร้อม มีทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์ด าน้ า ทักษะ
การด าน้ า ทักษะการค้นหา 
สามารถใช้อุปกรณ์
ในการช่วยและกู้ภัยทางน้ า
ได้อย่างถูกต้องและ
ตามมาตรฐานสากล
ปฏิบัติงานช่วยเหลือและ
กู้ภัยทางน้ าได้ ลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

5 สัมมนาวิชาการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย 
"รวมพลคนกู้ชีพจังหวัดเชียงราย "

เพ่ือขับเคลือนระบบการแพทย์
ฉุกเฉินให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีความพร้อม
ตระหนักและให้ความส าคัญ
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และถ่ายทอดนวัตกรรมระหว่าง
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน

จัดฝึกอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 230,000 230,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดฝึกอบรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีความพร้อมตระหนัก
และให้ความส าคัญการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดนวัตกรรมระหว่าง
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสร้างความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
การแพทย์ฉุกเฉิน

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 5 โครงกำร  -  -  -  -  - 2,285,000 2,285,000  -  -

50     



51     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการอย่างย่ังยืน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และการปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้
ถูกต้อง เสริมสร้างทัศนคติท่ีดี
ต่อคนพิการและความพิการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ด าเนินการจัดอบรม
จ านวนไม่น้อยกว่า
2 คร้ัง/ปี

- - - 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
หลักการให้ความช่วยเหลือ
คนพิการท่ีถูกต้อง มีความ
เข้าใจและทัศนคติท่ีดี
ต่อคนพิการและความพิการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการและลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1 โครงกำร  -  -  -  -  - 500,000 500,000  -  -

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ติดต้ังอุปกรณ์เตือน บอกทาง
และอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย
ในถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ถนนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 10 สายทาง

- - - 500,000 - จ านวนสายทาง
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถ
ได้อย่างปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ส านักการช่าง

2 ติดต้ังป้ายช่ือสายทาง ป้ายส้ินสุด
สายทางและป้ายสายทาง 
ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เพ่ือท าให้ทราบถึงจุดเร่ิมต้น
จุดส้ินสุด และป้ายสายทาง
ซ่ึงเป็นถนนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

1. ป้ายช่ือสายทาง
ขนาด 0.60x1.20 ม.
2. ป้ายส้ินสุดสายทาง
ขนาด 0.60x1.20 ม.
3.ป้ายสายทาง
ขนาด 0.60x0.60 ม.
รวมจ านวน 130 ป้าย

- - - 500,000 - จ านวนป้าย
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ท าให้ทราบถึงจุดเร่ิมต้น
จุดส้ินสุด และป้ายสายทาง
ซ่ึงเป็นถนนท่ีอยู่ในความ 
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จ านวน 98 สายทาง

ส านักการช่าง

3 ติดต้ังโคมไฟถนน ชนิด (LED) 
ในถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ติดต้ังโคมไฟถนน 
ชนิด LED 
จ านวน 5 สายทาง
(บริเวณจุดเส่ียง,ทางร่วม,
ทางแยก)

- - - 500,000 - จ านวนสายทาง
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักการช่าง

รวม 3 โครงกำร  -  -  -  -  - 1,500,000  -  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อุดหนุน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (To be Number One)
จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพ่ือขยายเครือข่าย เผยแพร่องค์
ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานด้านการณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็ก เยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

จัดงานจ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - 450,000 - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

เด็ก เยาวชนได้แสดงออก
ในความสามารถตาม
ความถนัด ได้รับองค์ความรู้
และเปล่ียนประสบการณ์ 
และสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานด้าน
การณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

กองแผน
และงบประมาณ

รวม 1 โครงกำร  -  -  -  -  - 450,000 -  -  -

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6  พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ท่ีมีสภาพดีพร้อมใช้งาน
อย่างพอเพียงสามารถจัดเก็บปุ๋ย
อินทรีย์ได้เพ่ิมมากข้ึน
และได้คุณภาพ

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
จ านวน 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 16.00 ม.

 -  - 500,000  -  - จ านวนโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท าให้มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ท่ีมีสภาพดีพร้อมใช้งาน
อย่างพอเพียงสามารถ
จัดเก็บปุ๋ยอิทรีได้เพ่ิมมากข้ึน
และได้คุณภาพ

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างอาคารฝึกอบรมภายใน
ศูนย์การเรียนรู้และการบริหาร
จัดการขยะ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือเป็นสถานท่ีในการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานให้ความรู้
การบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับ
ประชาชนท่ีสนใจ

ขนาดกว้าง 12.00 ม.
ยาว 30.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง

- - - 1,800,000 - จ านวนอาคาร
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีสถานท่ีในการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานให้ความรู้
การบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรับประชาชนท่ีสนใจ

ส านักการช่าง

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารจัดการขยะ

เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
เร่ืองการบริหารจัดการขยะ
แต่ละประเภท การน านวัตกรรม
จากขยะแต่ละประเภท มาสร้าง
มูลค่า และช่วยลดปริมาณขยะ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

ด าเนินการจัดอบรม
จ านวนไม่น้อยกว่า
5 คร้ัง/ปี คร้ังละ 200 คน

- - - 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการบริหาร
จัดการขยะครบวงจรและ
สามารถช่วยลดปริมาณขยะ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

54     



55     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

4 การบริหารจัดการขยะครบวงจร
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดอบรมการบริหารจัดการ
ขยะครบวงจร 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
ลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัด
ลดงบประมาณในการจัดการขยะ
มูลฝอยและการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นผลจากขยะ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจรปริมาณขยะ
ในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
มีจ านวนลดลงประชาชน
ผู้มาใช้บริการมีจิตส านีก
ในการตัดแยกขยะก่อนท้ิง
ท่ีถูกต้องเหมาะสม

ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 4 โครงกำร  -  -  -  - 500,000 2,200,000 400,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

อ ำเภอเมืองเชียงรำย
1 ขุดลอกล าห้วยขวาล้อ ช่วงระหว่าง

ม.3 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย -
ม.4 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 1.45 ม. 
ยาว 2,870.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 2,870.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม. 
จ านวน 1 แห่ง

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 3.2 การเกษตร
ท่ี

โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ขุดลอกหนองป่าไคร้ ช่วงระหว่าง
ม.15 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 27.00 ม. 
ลึก 1.70 ม. 
ยาว 350.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 27.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 
ยาว 350.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างพนังก้ันน้ า ม .16 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันการกัดเซาะ
และการพังทลายของตล่ิงล าน้ า

ขนาดกว้าง 7.00 ม.
ยาว 50.00 ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนพนังก้ันน้ า
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของตล่ิงล าน้ า

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

4 ขุดลอกหนองจอโป่ง 
ม.23 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .4
 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,895.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.50 ม.
ยาว 1,895.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ขุดลอกล าห้วยร่องขุ่น ช่วงระหว่าง 
ม.5 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - 
ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 2.00 ม.
ยาว 2,550.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 10.00 ม. 
ลึก 3.00 ม.
ยาว 2,550.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

6 ขุดลอกหนองน้ าห้วยบ้าน 
ม.26 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.6 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 1.50 ม.
ยาว 790.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 3.00 ม.
ยาว 790.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
จ านวน 1 แห่ง

 - - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

58     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอพำน
7 ขุดลอกหนองปลาขาว

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

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. 
ลึก 3.50 ม. 
ยาว 400.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,050.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย) 
จ านวน 1 แห่ง

 -  - 500,000  -  - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง

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

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.50 ม.
ยาว 3,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่จัน
9 ขุดลอกโดยรอบหนองซางน้อย 

ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .1 ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
พ้ืนท่ีประมาณ 6-1-00 ไร่
(10,000.00 ตร.ม.)
ลึก 4.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีเฉล่ียพ้ืนท่ีประมาณ
6-1-00 ไร่ (10,000.00 
ตร.ม.) ลึก 5.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,500.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

10 ขุดลอกโดยรอบหนองโล๊ะปราสาท 
ม.6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .12 ต.แม่จัน 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย 
พ้ืนท่ีประมาณ 5-1-00 ไร่
(8,400.00 ตร.ม.)
ลึก 4.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีเฉล่ียพ้ืนท่ีประมาณ 
5-1-00 ไร่ (8,400.00 
ตร.ม.) ลึก 5.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,500.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

60     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่สรวย
11 ขุดลอกหนองผ า ม.9 ต.แม่สรวย 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.7 ต.ธารทอง อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 0.60 ม.
ยาว 100.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 37.00 ม. 
ลึก 3.20 ม.
ยาว 100.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,800.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านดอนชัย 
ม.10 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 20.00 ม. 
ลึก 0.60 ม.
ยาว 120.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 32.00 ม. 
ลึก 3.60 ม.
ยาว 120.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10,100.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอแม่ลำว
13 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.12 ต.ดงมะดะ 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ขนาดสันฝาย
กว้าง 8.00 ม.
สูง 1.50 ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

14 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ขนาดสันฝาย
กว้าง 6.00 ม.
สูง 1.50 ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนฝายน้ าล้น
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

อ ำเภอดอยหลวง
15 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ม .5 

ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ า
และการพังทลายของตล่ิงล าน้ า

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 60.00 ม.
จ านวน 1 แห่ง

500,000 จ านวนเข่ือน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ าและการพังทลาย
ของตล่ิงล าน้ า

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
16 ขุดลอกร่องโป่ง ช่วงระหว่าง 

ม.15 ต.ทุ่งก่อ - ม.4 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม. 
ลึก 2.50 ม.
ยาว 120.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 40.00 ม. 
ลึก 5.00 ม.
ยาว 120.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,400.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

17 ขุดลอกหนองเต่า ม .15 ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม .5 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย
4-1-75 ไร่ 
(7,100.00 ตร.ม.)
ลึก 3.00 ม. ขุดลอกใหม่
ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 
4-1-75 ไร่ 
(7,100.00 ตร.ม.) 
ลึก 5.00 ม. หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

ท่ี
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

อ ำเภอขุนตำล
18 ขุดลอกล าห้วยยางฮอม ช่วงระหว่าง 

ม.12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล - ม.9 
ต.แม่ต  า อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 7.00 ม. 
ลึก 1.00 ม.
ยาว 2,375.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 8.00 ม. 
ลึก 1.80 ม.
ยาว 2,375.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
14,740.00 ลบ.ม.
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

19 ขุดลอกหนองย่าแดง ม .4 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กว้าง 30.00 ม.
ลึก 1.00 ม.
ยาว 225.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาดเฉล่ีย
กว้าง 32.00 ม. 
ลึก 3.00 ม.
ยาว 225.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
13,370.00 ลบ.ม. 
(รวมค่าขนย้าย)
จ านวน 1 แห่ง

- - - 500,000 - จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการขุดลอก

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ส านักการช่าง
ประสานแผนฯ

รวม 19 โครงกำร  -  -  -  - 1,500,000 8,000,000 -  -  -
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

1.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสร้างองค์ความรู้
ให้แก่ประชาชนเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน
2.เพ่ือเป็นการสร้างช่องทาง
การรับรู้และช่องทาง
การประสานงานตลอดเป็นเวที
ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

อบรมประชาชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
จ านวน 4 คร้ัง/ปี

- - - 200,000 200,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
ด าเนินการอบรม

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กระบวนการสร้างองค์ความรู้
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน
2.ประชาชนมีช่องทาง
ส าหรับการประมาณคน
และสามารถเข้าถึงการรับรู้
การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

กองแผน
และงบประมาณ

2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการพัฒนาท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายท่ีทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน 1 ระบบ

- - - 300,000 - จ านวนระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินท่ีได้รับ
การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีระบบข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย
ท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์
ได้เต็มรูปแบบ

กองแผน
และงบประมาณ

รวม 2 โครงกำร  -  -  -  -  - 500,000 200,000  -  -

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายท่ีเช่ือมโยงกับ
การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามวิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้น าท้องถ่ิน ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
และน ามาปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชน
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์
แนวคิดท่ีกว้างไกล ทันต่อ
เหตุการณ์ เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ด้วยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็น ร่วมมือ 
และร่วมเสนอแนะและเพ่ือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามหลักประชาธิปไตย

ด าเนินการฝึกอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- - - 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ฝึกอบรม

ผู้เข้าการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ตามระบอบประชาธิปไตย 
น ามาปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชน มีวิสัยทัศน์แนวคิด
ท่ีกว้างไกลในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง ให้ก้าวหน้า 
ทันต่อเหตุการณ์ ในชุมชน
มีความปรองดอง สมานฉันท์ 
มีความรัก ความสามัคคี 
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย

กองกิจการสภา 
อบจ.

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการน าความรู้
ไปพัฒนาท้องถ่ินสู่การเป็นชุมชน
ต้นแบบ สร้างโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบริการต่าง ๆ 
ผ่านส่ือดิจิทัล และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน 
สร้างความเช่ือม่ันและม่ันคง
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

จัดฝึกอบรม
จ านวน 1 คร้ัง

- - - 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านเทคโนโลยี และน า
ความรู้ไปพัฒนาท้องถ่ิน
สู่การเป็นชุมชนต้นแบบ 
ได้รับโอกาสทางสังคม
อย่างเท่าเทียมในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการ
ต่าง ๆ ผ่านส่ือดิจิทัล
และมึคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 2 โครงกำร  -  -  -  -  - 1,300,000 1,300,000  -  -



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
ส าหรับงานทางท้องถ่ิน

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานถนน
ดินซีเมนต์ผสมยางพาราให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ 
ไปใช้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสม
กับงานทางท้องถ่ิน

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ถนนดินซีเมนต์
ผสมยางพารา 
ส าหรับงานทางท้องถ่ิน 
จ านวน 1 เล่ม

 -  - 1,000,000  -  - จ านวนคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ถนนดินซีเมนต์
ผสมยางพารา 
ส าหรับงานทาง
ท้องถ่ินท่ีได้
ด าเนินการจัดท า

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต่าง ๆ ได้น าคู่มือการ
ปฏิบัติงานถนนดินซีเมนต์
ผสมยางพาราส าหรับงาน
ทางท้องถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับงาน
ทางท้องถ่ิน

ส านักการช่าง

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือสร้างจิตส านึกความรักสถาบันหลักของชาติ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้บริหาร
ระดับสูง หรือเทียบเท่า
บริเวณศูนย์เคร่ืองจักรกล
ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ข้าราชการได้มีท่ีพักอาศัย
ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย
และสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ี

เน้ือท่ีใช้สอย 110 ตร.ม. 
จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดดังน้ี
1.งานก่อสร้างบ้านพัก 
1,200,000 x 
factor f 1.3050  
เป็นเงิน 1,566,000 บาท
2.งานระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ ติดผนัง
ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 1 เคร่ือง
เป็นเงิน 28,000 บาท และ
ขนาด 18,000 BTU 
จ านวน 1 เคร่ือง
เป็นเงิน 21,000 บาท
3. งานจัดซ้ือครุภัณฑ์
เช่น เตียง ตู้เส้ือผ้า 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 
เป็นเงิน 200,000 บาท

- - - 1,815,000 - จ านวนบ้านพัก
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ข้าราชการมีท่ีพักอาศัย
ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัยและสะดวก
ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ
และเคร่ืองจักรกลหนัก
พร้อมห้องท างาน บริเวณด้านหลัง
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถและ
เคร่ืองจักรกลหนัก 
และมีห้องท างานในการปฏิบัติงาน

อาคารขนาด
กว้าง 10.50 ม. 
ยาว 56.00 ม. 
สูง 6.00 ม.
จ านวน 1 หลัง

- - - 3,600,000 - จ านวนอาคาร
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

สามารถใช้เป็นท่ีจอดรถ
และเคร่ืองจักรกลหนัก 
และมีห้องท างาน
ในการปฏิบัติงาน

ส านักการช่าง



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

4 ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนวงเวียน
เกาะกลางถนน ฟุตบาททางเท้า
และปรับปรุงภูมิทัศน์

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย
3.เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม

1.วางท่อระบายน้ า คสล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
และเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
600.00 ม.
2.ก่อสร้างถนนวงเวียน
จ านวน 1 แห่ง
3.ก่อสร้างเกาะกลางถนน
กว้าง 2.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า
375.00 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 937.50 ตร.ม.
4.ก่อสร้างฟุตบาททางเท้า
กว้าง 2.00 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม.
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบพ้ืนท่ี
จ านวน 1 แห่ง

- - - 3,600,000 - จ านวนระบบท่อ
ระบายน้ าท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

1.ป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2.ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย
3.ท าให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

5 ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ือติดต้ังถังบรรจุยางและถังบรรจุ
ปูนซีเมนต์ บริเวณด้านหลังส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือใช้เป็นฐานในการติดต้ัง
ถังบรรจุยางและถังบรรจุ
ปูนซีเมนต์ท่ีมีความม่ันคง
แข็งแรง เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐาน

1.ฐานบรรจุยาง 
กว้าง 1.75 ม. 
ยาว 5.00 ม.  
จ านวน 3 ฐาน
2.ฐานบรรจุปูนซีเมนต์ 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4.00 ม.
จ านวน 1 ฐาน

- - - 500,000 - จ านวนฐาน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

ใช้เป็นฐานในการติดต้ัง
ถังบรรจุยางและถังบรรจุ
ปูนซีเมนต์ท่ีมีความม่ันคง
แข็งแรง เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐาน

ส านักการช่าง

6 ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ 
และรองรับอาคารท่ีจะเกิดข้ึนใหม่

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 1,000 kVA 
จ านวน 1 ระบบ

- - - 4,000,000 - จ านวนระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
ท่ีได้รับการติดต้ัง

ท าให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
เพียงพอ และสามารถรองรับ
อาคารท่ีจะเกิดข้ึนใหม่

ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ
และเก็บวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

ขนาดกว้าง 8.50 ม.
ยาว 28.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
238.00 ตร.ม.
จ านวน 1 หลัง

- -  - 1,300,000 - จ านวนโรงจอดรถ
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีท่ีจอดรถและท่ีเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับงานอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์

ส านักการช่าง

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

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง
สามารถรองรับระบบไฟฟ้าหลัก
ในกรณีท่ีเกิดความไม่เสถียร

ติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ขนาด 100 kVA 
และอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ระบบ

- - - 1,500,000 - จ านวนระบบ
ท่ีได้รับการติดต้ัง

มีระบบไฟฟ้าส ารอง
สามารถรองรับระบบ
ไฟฟ้าหลักในกรณี
ท่ีเกิดความไม่เสถียร
กรณีไฟฟ้าดับ

ส านักการช่าง

รวม 8 โครงกำร  -  -  -  - 1,000,000 16,315,000 -  -  -



 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563  

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา -  - - - - - 41 543,024,135 18 169,517,000 59 712,541,135

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 - - - - - - 41 543,024,135 18 169,517,000 59 712,541,135
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - - - - - 1 5,500,000 - - 1 5,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - 1 5,500,000 - - 1 5,500,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
  แผนงำน 2.1 การศึกษา -  - -  - - - - - 1 20,000,000 1 20,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 - - - - - - - - 1 20,000,000 1 20,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - -  - -  - -  - 1 25,200,000 1 25,200,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 - - - - - - - - 1 25,200,000 1 25,200,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
  แผนงำน 3.2 การเกษตร -  - -  - -  - 5 36,269,300 2 15,730,300 7 51,999,600

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 - - - - - - 5 36,269,300 2 15,730,300 7 51,999,600
รวมท้ังส้ิน - - - - - - 47 584,793,435 22 230,447,300 69 815,240,735

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 02/1

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

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

สายพนังก้ันน้้าจาก ม .4 
บ้านเมืองงิม ถึง ม.1 บ้านฟาร์ม
สัมพันธกิจ เช่ือมทางไป
บ้านกองยาว ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

 -  -  - 9,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ริมกก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

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

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ต.ท่าสาย เช่ือม 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน ม.8 
บ้านห้วยบง เช่ือม ม .9 
บ้านเข่ือนแก้ว ต.ท่าสาย 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,270.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,620.00 ตร.ม.
จุดท่ี 2 ก่อสร้างถนน 
เช่ือม ม.9 บ้านเข่ือนแก้ว 
ต.ท่าสาย เช่ือมบ้านห้วย
ทราย ม.16 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,230.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,380.00 ตร.ม.

 -

-

 -

-

 -

-

8,464,000

8,315,000

8,464,000

8,315,000

จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ป่าอ้อดอนชัย
/ทต.ท่าสาย

3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดเคพซีล สายทางบ้านใหม่
น้้าเย็น ม.9 ต.ดอยลาน 
เช่ือมบ้านดอนชุม ม .21 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  - 6,750,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน

4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล สายทางบ้านดอยสมบูรณ์
ม.12 ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านสารภี 
ม.5 และบ้านโป่งช้างนอก ม .6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.

 -  -  - 5,275,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล สายทางบ้านโป่งเกลือใต้ 
ม.18 ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านร่องเปา
 ม.7 และบ้านกล้วยใหม่ ม .18
ต.สันมะเค็ด อ.พาน และเช่ือม 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  - 10,550,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านร่องขุ่น ม.5 ต.ดอยลาน 
เช่ือมบ้านโป่งช้างนอก ม .6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  - 10,550,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางขอน ม.7 ถึงบ้านผาล้ัง 
ม.4 และ ม.3 บ้านห้วยแม่เล่ียม 
ม.11 บ้านป่าลัน ต.ห้วยชมภู 
เช่ือม ม.11 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 33,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 198,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 130,352,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ห้วยชมภู

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.15 ต.บ้านดู่ เช่ือม ม.1 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม.

 -  -  - 9,200,000 9,200,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บ้านดู่

9 ถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต
ม.15 ต.บ้านดู่ เช่ือม ม.1 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,500.00 ม.

 -  -  - 5,300,000 5,300,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บ้านดู่
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดู่ ม.3 ต.บ้านดู่ 
เช่ือมบ้านดาวดึงส์ ม .16 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,120.00 ม.

 -  -  - 20,000,000 20,000,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บ้านดู่

11 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0045 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ริมกก - 
ม.5 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 ม.
ยาวรวม 3,200.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400.00 ตร.ม.

- - - - 9,834,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอพาน
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านท่าฮ่อ ม.6 ต.ทรายขาว 
สายเช่ือมบ้านเวียงสา ม .18 
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
33,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 17,090,000
 -

จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ทรายขาว
อบต.สันกลาง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองชลประทาน 4L - RMC
ม.10 ต.ดอยงาม เช่ือม ม.7 
ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว 5,000.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
30,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 16,187,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เมืองพาน
อบต.ม่วงค้า



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชลประทาน ม.1 บ้านสันทราย
ต.เจริญเมือง เช่ือมบ้านห้วย
ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 2 ช่วง
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 850.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไม่มีไหล่ทาง โดยมีพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไม่มีไหล่ทาง โดยมีพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
12,600.00 ตร.ม. 
รวมท้ัง 2 ช่วง มีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า
17,700.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

 -  -  - 10,457,800  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เจริญเมือง
อบต.ทรายขาว
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองชลประทาน ม .3 
ต.แม่เย็น - บ้านร้องบอน ม.12 
ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
25,800.00 ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง

 -  -  - 12,230,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.แม่เย็น
อบต.ม่วงค้า

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.18 บ้านเวียงสา ต.สันกลาง 
ถึง ม.13 บ้านรวมไทย ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,610.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
15,660.00 ตร.ม. ไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 ม.

 -  -  - 8,227,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.สันกลาง
อบต.ทรายขาว

17 ปรับปรุงผิวถนน PARA ASPHALT 
CONCRETE สายบ้านดงเวียง ม .8 
ต.ทานตะวัน เช่ือมบ้านดงเจริญ ม .9 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ีอให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 282.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,692.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,874,077  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทานตะวัน
อบต.หัวง้ม

18 ก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันป่งม.5 ต.ทานตะวัน 
เช่ือมบ้านสันผักแคใหม่ ม .15 
ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้้า
เป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
สูง 2.00 ม. 
ยาว 1,450.00 ม.

 -  -  - 20,009,558  - จ้านวนความยาว
ของรางระบายน้้า
คอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้้ากัดเซาะ
2.ประชาชนใช้เส้นทาง
ได้สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้้า
สะดวกน้้าไม่ท่วมขัง

อบต.ทานตะวัน
อบต.ม่วงค้า



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันมะแฟน ม.6 ต.ธารทอง 
อ.พาน เช่ือม บ้านท่าสันกลาง 
ม.14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 7.00 ม.  
ยาว 81.00 ม.
ทางเท้าข้างละ 1.00 ม.

 -  -  - 6,191,800  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ธารทอง

20 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0005 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.สันมะเค็ด -
ม.1 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 ม.
ยาวรวม 2,900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,200.00 ตร.ม.

- - - - 9,912,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอแม่จัน
21 ก่อสร้างถนนนแอสฟัลติกคอนกรีต

บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน เช่ือมถึง
บ้านม่วงหมูสีแท่นทอง ม .7 
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 
เช่ือมบ้านสันธาตุ ม .5 ต.แม่ค้า 
เทศบาลต้าบลสายน้้าค้า อ .แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม.

 -  -  - 7,953,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

ทต.จันจว้า

22 ปรับปรุงถนนสายหลัก
บ้านแม่ค้าน้้าลัด ม.3 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน เช่ือม ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ีอให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. 
หนา 0.04 ม.
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 
24,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 6,884,900  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.จันจว้า
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านป่าบงหลวง ม .3 - 
บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน ม .9 ต.จันจว้าใต้ 
เช่ือม บ้านขัวรินค้า ม .6 
ต.จอมสวรรค์ (ตอนท่ี 1) 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ีอให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,500.00 ม.
หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 
27,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 10,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.จันจว้า

24 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0035 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.สันทราย -
ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 3,700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,200.00 ตร.ม.

- - - - 9,807,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอเวียงป่าเป้า
25 ปรับปรุงเสริมผิวทาง (Asphaltic 

concrete) ม.1 บ้านสันมะเค็ด 
สายเลียบคลองชลประทาน 
ต.เวียงกาหลง เช่ือม ม .9 บ้านสบลี
ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,300.00 ม. 
หนา 0.04 ม.

 -  -  - 5,463,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียงกาหลง

26 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองยาวพัฒนา
ม.12 ต.เวียง เช่ือม บ้านโล๊ะ ม .4 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
12,500.00 ตร.ม.

 -  -  - 8,669,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เวียง



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านป่าสัก 
ม.2 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย เช่ือม ต.วังแก้ว 
อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 6,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ป่าง้ิว

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านอาแหละ ม .2 
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
ถึง บ้านห้วยมะหินฝน ม .14 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,340.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,040.00 ตรม.

 -  -  - 5,437,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.แม่สลอง
นอก  อบต.ป่าตึง

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อ 2 ต้าบล ระหว่าง
บ้านแสนใจ ม.7 บ้านแสนใจพัฒนา
ม.22  ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
และบ้านแสนสุข ม.9 ต.ศรีค้้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว 4,850.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
24,250.00 ตรม.

- - - 15,512,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.แม่สลองใน
อบต.ศรีค้้า

30 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0097 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.แม่สลองใน -
ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 3,400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
20,400.00 ตร.ม.

- - - - 9,956,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อ าเภอเชียงของ
31 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านดอนมหาวัน ม .9 เช่ือมกับ 
บ้านเต๋น ม.8 ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย พร้อมก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยน้้าแหย่ง

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,520.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พร้อมก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยน้้าแหย่ง 
ยาว 12.00 ม.

 -  -  - 5,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียง

อ าเภอเทิง
32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

บ้านใหม่แม่ลอย ม.7 ต.ศรีดอนไชย 
อ.เทิง เช่ือม บ้านจ้าไคร้ ม .9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,960.00 ม.

 -  -  - 10,134,000 10,134,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ศรีดอนไชย

33 ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
เช่ือมระหว่างต้าบล สายทางบ้าน
หนองแรดใต้ - ต.ศรีดอนไชย ม.3
ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,710.00 ม.

- - - 5,550,000 5,550,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.หนองแรด

34 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
ม.2 ต.เวียง เช่ือม ต.ง้ิว อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,050.00 ม. 
หนา 0.05 ม.

- - - 6,421,000 6,421,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียงเทิง

35 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0019 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 ม.
ยาวรวม 2,900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,200.00 ตร.ม.

- - - - 9,912,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อ าเภอเวียงแก่น
36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

เช่ือมระหว่างต้าบลหล่ายงาว ม .1 - 
ถนนลาดยางบ้านขวากเหนือ ม .5 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,550.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - -
9,980,000

-
จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.หล่ายงาว

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองโค้ง
บ้านขวากเหนือ ต.ท่าข้าม - 
บ้านทุ่งค้า ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

- - - 10,638,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านวังผา ม.6 ต.ท่าข้าม - 
บ้านปอกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,150.00 ม.

- - - 14,700,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

39 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติคคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) สายบ้าน
ท่าข้าม ต.ท่าข้าม - บ้านปอกลาง 
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

- - - 9,920,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

40 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติคคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
สายบ้านห้วยแล้ง ม .2 ต.ท่าข้าม -
บ้านทุ่งค้า ม.2 ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,800.00 ม.

- - - 22,430,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

41 ซ่อมสร้างถนนสายบ้านหล่ายงาว 
ม.1 ต.หล่ายงาว - แก่งผาได 
บ้านห้วยลึก ม.4 ต.ม่วงยาย 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,050.00 ม.

- - - 9,930,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ทต.ม่วงยาย

83     
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาต้ัง สายทางหลวง 115 
(กม.ท่ี 51+975) บ้านผาต้ัง 
(ช่วง กม.ท่ี 13+260 - กม.ท่ี 
14+658) ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,325.00 ม.

- - - 5,940,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ปอ

อ าเภอเวียงชัย
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองหลวง ซอย 4 ม.16 
ต.เวียงชัย - บ้านสมานมิตร ม.1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,630.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
27,780.00 ตร.ม.

  -   -   - 14,540,000   - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สิริเวียงชัย

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีเวียง ซอย 4 ม.3 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย - บ้านร้องหวาย ม.6
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,955.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,730.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,340,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สิริเวียงชัย

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบพนังแม่น้้าลาวสาย 1 ม.11 
ต.เวียงชัย - ม.2 ต.รอบเวียง 
และ ม.4 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 21,060,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สิริเวียงชัย



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

46 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0030 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ดอนศิลา -
ม.5 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 ม.
ยาวรวม 2,800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400.00 ตร.ม.

- - - - 9,807,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
47 ปรับปรุงผิวถนนเสริมแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ม.15 บ้านโป่งพัฒนา 
เช่ือม ม.5 บ้านหมากเอียก ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,430.00 ม.
คิดเป็นพ้ืนท่ี 
14,580.00 ตรม.

 -  -  - 5,278,000 5,278,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทุ่งก่อ
อบต.ป่าซาง

48 ปรับปรุงผิวถนน
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ม.15 ต.ทุ่งก่อ เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ,ม.8 และ ม.14 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.
หนา 0.30 ม.

- - - 9,000,000 9,000,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทุ่งก่อ
อบต.ป่าซาง

49 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0082 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.15 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 3,850.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,100.00 ตร.ม.

- - - - 9,971,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อ าเภอแม่สาย
50 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0029 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม -
ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. 
ยาวรวม 3,900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
19,500.00 ตร.ม.

- - - - 9,551,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอแม่สรวย
51 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0059 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย - ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 3,650.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
21,900.00 ตร.ม.

- - - - 9,888,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอแม่ลาว
52 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0066 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - ม.7 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 3,700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,200.00 ตร.ม

- - - - 9,996,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

รวม 52 โครงการ  -  -  - - - 543,024,135 169,517,000  -  -



แบบ ผ. 02/1

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

1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อ่างห้วยเกว๋ียน บ้านท่าข้าม 
ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีอ้าเภอเวียงแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แหล่งท่องเท่ียว
อ่างห้วยเกว๋ียน 
จุดท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 50.00 ม.
จุดท่ี 2 กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,750.00 ม.

- - - 5,500,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สยาทาง

นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.หล่ายงาว

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - 5,500,000 -  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างอาคารกีฬา
อเนกประสงค์รองรับ
การจัดการเรียนการสอน
ด้านกีฬาและจัดกิจกรรม
นันทนาการ

จ้านวน 1 หลัง - - - - 20,000,000 จ้านวนอาคาร
ท่ีได้ก่อสร้าง

มีอาคารกีฬาอเนกประสงค์
รองรับการจัดการเรียน
การสอนด้านกีฬา
และจัดกิจกรรมนันทนาการ

โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
เชียงราย
ขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - - 20,000,000  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02/1

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

1 ก่อสร้างลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
(สนามฟุตบอล 2 ) ภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
ส้าหรับใช้ในการออกก้าลังกาย
และกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

จ้านวน 1 แห่ง - - - - 25,200,000 จ้านวนลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์
ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

มีพ้ืนลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
ส้าหรับใช้ในการออกก้าลังกาย
และจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

ส้านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 25,200,000  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

89     
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แบบ ผ. 02/1

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

อ าเภอแม่จัน
1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง

บ้านท่าข้าวเปลือก ม .7 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้้า
และการพังทลายของดิน

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
ช่วงท่ี 4 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 100.00 ม.

 -  -  - 6,319,000   - จ้านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.ท่าข้าวเปลือก

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง 
จุดท่ี 1 บ้านผ่านศึก ม.10 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้้า
และการพังทลายของดิน

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
ช่วงท่ี 4 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.

 -  -  - 7,220,000  - จ้านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.ท่าข้าวเปลือก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างเรียงหินแกรเบ้ียน 
บริเวณแม่น้้าค้า บ้านม่วงหมูสี 
ม.7 - บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน ม .9
ต.จันจว้าใต้ เช่ือมบ้านหัวฝาย 
ม.11 - บ้านแม่ค้าน้้าลัด ม.3 
ต.จันจว้า เทศบาลต้าบลจันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

ขนาดยาว 160.00 ม. 
สูง 5.30 ม.

 -  -  - 7,000,000  - จ้านวนความยาว
ของการเรียงหิน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.จันจว้า

อ าเภอเทิง
4 ขุดลอกคลองร่องค๊ัวะ 

ม.5 บ้านหนองบัว ต.สันทรายงาม
เช่ือม ม.6 บ้านหนองเสา และ 
ม.14 บ้านสมบูรณ์ดี ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดปากกว้าง 25.00 ม.
หรือตามสภาพสภาพพ้ืนท่ี
ลึก 1.50 ม. 
ก้นกว้าง 17.00 ม. 
ระยะทางยาว 5,800.00 ม.

- - - 5,830,300 5,830,300 จ้านวนแหล่งน้้า
ท่ีได้รับการขุดลอก
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้้าใช้พอเพียง
ต่อการอุปโภคบริโภค

ทต.สันทรายงาม

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน้้าแม่สัก

โดยการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิงพัง
ล้าน้้าแม่สัก (สองข้าง) ม.6 
เช่ือม ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันตล่ิงพังและ
ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานท่ี
พักผ่อน ออกก้าลังกายและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน

ขนาดยาว 2,300.00 ม.
สูง 2.50 - 3.00 ม.

- - - 9,900,000 9,900,000 ความยาวของตล่ิง
ท่ีก่อสร้างได้
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ตล่ิงได้รับการปรับภูมิทัศน์
ให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน 
ออกก้าลังกายและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ทต.บ้านเหล่า
อบต.ทุ่งก่อ

รวม 5 โครงการ  -  -  - - - 36,269,300 15,730,300  -  -
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แบบ ผ. 02/1

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

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

สายพนังก้ันน้้าจาก ม .4 
บ้านเมืองงิม ถึง ม.1 บ้านฟาร์ม
สัมพันธกิจ เช่ือมทางไป
บ้านกองยาว ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

 -  -  - 9,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ริมกก

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
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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 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ต.ท่าสาย เช่ือม 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนน ม.8 
บ้านห้วยบง เช่ือม ม .9 
บ้านเข่ือนแก้ว ต.ท่าสาย 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,270.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,620.00 ตร.ม.
จุดท่ี 2 ก่อสร้างถนน 
เช่ือม ม.9 บ้านเข่ือนแก้ว 
ต.ท่าสาย เช่ือมบ้านห้วย
ทราย ม.16 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,230.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
13,380.00 ตร.ม.

 -

-

 -

-

 -

-

8,464,000

8,315,000

8,464,000

8,315,000

จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ป่าอ้อดอนชัย
/ทต.ท่าสาย

3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
ชนิดเคพซีล สายทางบ้านใหม่
น้้าเย็น ม.9 ต.ดอยลาน 
เช่ือมบ้านดอนชุม ม .21 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  - 6,750,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน

4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล สายทางบ้านดอยสมบูรณ์
ม.12 ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านสารภี 
ม.5 และบ้านโป่งช้างนอก ม .6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม.

 -  -  - 5,275,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน



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 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล สายทางบ้านโป่งเกลือใต้ 
ม.18 ต.ดอยลาน เช่ือมบ้านร่องเปา
 ม.7 และบ้านกล้วยใหม่ ม .18
ต.สันมะเค็ด อ.พาน และเช่ือม 
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  - 10,550,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านร่องขุ่น ม.5 ต.ดอยลาน 
เช่ือมบ้านโป่งช้างนอก ม .6 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,000.00 ม.

 -  -  - 10,550,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ดอยลาน

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางขอน ม.7 ถึงบ้านผาล้ัง 
ม.4 และ ม.3 บ้านห้วยแม่เล่ียม 
ม.11 บ้านป่าลัน ต.ห้วยชมภู 
เช่ือม ม.11 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 33,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 198,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 130,352,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ห้วยชมภู

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.15 ต.บ้านดู่ เช่ือม ม.1 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม.

 -  -  - 9,200,000 9,200,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บ้านดู่

9 ถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต
ม.15 ต.บ้านดู่ เช่ือม ม.1 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,500.00 ม.

 -  -  - 5,300,000 5,300,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บ้านดู่
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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

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดู่ ม.3 ต.บ้านดู่ 
เช่ือมบ้านดาวดึงส์ ม .16 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 2,120.00 ม.

 -  -  - 20,000,000 20,000,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.บ้านดู่

11 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0045 
เช่ือมระหว่าง ม.4 ต.ริมกก - 
ม.5 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 7.00 ม.
ยาวรวม 3,200.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400.00 ตร.ม.

- - - - 9,834,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอพาน
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านท่าฮ่อ ม.6 ต.ทรายขาว 
สายเช่ือมบ้านเวียงสา ม .18 
ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 5,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
33,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 17,090,000
 -

จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ทรายขาว
อบต.สันกลาง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองชลประทาน 4L - RMC
ม.10 ต.ดอยงาม เช่ือม ม.7 
ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.15 ม. 
ยาว 5,000.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
30,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 16,187,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เมืองพาน
อบต.ม่วงค้า



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

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายชลประทาน ม.1 บ้านสันทราย
ต.เจริญเมือง เช่ือมบ้านห้วย
ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 2 ช่วง
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 850.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไม่มีไหล่ทาง โดยมีพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
5,100.00 ตร.ม.
ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ไม่มีไหล่ทาง โดยมีพ้ืนท่ี
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
12,600.00 ตร.ม. 
รวมท้ัง 2 ช่วง มีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า
17,700.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย

 -  -  - 10,457,800  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เจริญเมือง
อบต.ทรายขาว

77     



78     

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

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองชลประทาน ม .3 
ต.แม่เย็น - บ้านร้องบอน ม.12 
ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
25,800.00 ตร.ม. 
ไม่มีไหล่ทาง

 -  -  - 12,230,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.แม่เย็น
อบต.ม่วงค้า

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.18 บ้านเวียงสา ต.สันกลาง 
ถึง ม.13 บ้านรวมไทย ต.ทรายขาว 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,610.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
15,660.00 ตร.ม. ไหล่ทาง
เฉล่ียข้างละ 0.50 ม.

 -  -  - 8,227,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.สันกลาง
อบต.ทรายขาว

17 ปรับปรุงผิวถนน PARA ASPHALT 
CONCRETE สายบ้านดงเวียง ม .8 
ต.ทานตะวัน เช่ือมบ้านดงเจริญ ม .9 
ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ีอให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 282.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,692.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,874,077  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทานตะวัน
อบต.หัวง้ม

18 ก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันป่งม.5 ต.ทานตะวัน 
เช่ือมบ้านสันผักแคใหม่ ม .15 
ต.ม่วงค้า อ.พาน จ.เชียงราย

1.เพ่ือป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้้ากัดเซาะ
2.เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้้า
เป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
สูง 2.00 ม. 
ยาว 1,450.00 ม.

 -  -  - 20,009,558  - จ้านวนความยาว
ของรางระบายน้้า
คอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

1.ถนนมีสภาพดีและ
ปลอดภัยจากน้้ากัดเซาะ
2.ประชาชนใช้เส้นทาง
ได้สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
3.เพ่ือให้การระบายน้้า
สะดวกน้้าไม่ท่วมขัง

อบต.ทานตะวัน
อบต.ม่วงค้า



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

19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันมะแฟน ม.6 ต.ธารทอง 
อ.พาน เช่ือม บ้านท่าสันกลาง 
ม.14 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 7.00 ม.  
ยาว 81.00 ม.
ทางเท้าข้างละ 1.00 ม.

 -  -  - 6,191,800  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ธารทอง

20 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0005 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.สันมะเค็ด -
ม.1 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 ม.
ยาวรวม 2,900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,200.00 ตร.ม.

- - - - 9,912,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอแม่จัน
21 ก่อสร้างถนนนแอสฟัลติกคอนกรีต

บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน เช่ือมถึง
บ้านม่วงหมูสีแท่นทอง ม .7 
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 
เช่ือมบ้านสันธาตุ ม .5 ต.แม่ค้า 
เทศบาลต้าบลสายน้้าค้า อ .แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม.

 -  -  - 7,953,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

ทต.จันจว้า

22 ปรับปรุงถนนสายหลัก
บ้านแม่ค้าน้้าลัด ม.3 ต.จันจว้า 
อ.แม่จัน เช่ือม ต.ป่าสัก 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เพ่ีอให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม. 
หนา 0.04 ม.
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 
24,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 6,884,900  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.จันจว้า

79     



80     

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

23 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านป่าบงหลวง ม .3 - 
บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน ม .9 ต.จันจว้าใต้ 
เช่ือม บ้านขัวรินค้า ม .6 
ต.จอมสวรรค์ (ตอนท่ี 1) 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ีอให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,500.00 ม.
หนา 0.04 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 
27,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 10,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.จันจว้า

24 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0035 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.สันทราย -
ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 3,700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,200.00 ตร.ม.

- - - - 9,807,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอเวียงป่าเป้า
25 ปรับปรุงเสริมผิวทาง (Asphaltic 

concrete) ม.1 บ้านสันมะเค็ด 
สายเลียบคลองชลประทาน 
ต.เวียงกาหลง เช่ือม ม .9 บ้านสบลี
ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,300.00 ม. 
หนา 0.04 ม.

 -  -  - 5,463,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียงกาหลง

26 ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองยาวพัฒนา
ม.12 ต.เวียง เช่ือม บ้านโล๊ะ ม .4 
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,500.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
12,500.00 ตร.ม.

 -  -  - 8,669,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.เวียง



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

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านป่าสัก 
ม.2 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย เช่ือม ต.วังแก้ว 
อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
9,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 6,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ป่าง้ิว

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านอาแหละ ม .2 
ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
ถึง บ้านห้วยมะหินฝน ม .14 
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,340.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,040.00 ตรม.

 -  -  - 5,437,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.แม่สลอง
นอก  อบต.ป่าตึง

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เช่ือมต่อ 2 ต้าบล ระหว่าง
บ้านแสนใจ ม.7 บ้านแสนใจพัฒนา
ม.22  ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
และบ้านแสนสุข ม.9 ต.ศรีค้้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว 4,850.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
24,250.00 ตรม.

- - - 15,512,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.แม่สลองใน
อบต.ศรีค้้า

30 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0097 
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.แม่สลองใน -
ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 3,400.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
20,400.00 ตร.ม.

- - - - 9,956,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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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

อ าเภอเชียงของ
31 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านดอนมหาวัน ม .9 เช่ือมกับ 
บ้านเต๋น ม.8 ต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย พร้อมก่อสร้างสะพาน
ข้ามห้วยน้้าแหย่ง

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,520.00 ม. 
หนา 0.04 ม. 
พร้อมก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยน้้าแหย่ง 
ยาว 12.00 ม.

 -  -  - 5,000,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียง

อ าเภอเทิง
32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

บ้านใหม่แม่ลอย ม.7 ต.ศรีดอนไชย 
อ.เทิง เช่ือม บ้านจ้าไคร้ ม .9 
ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,960.00 ม.

 -  -  - 10,134,000 10,134,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ศรีดอนไชย

33 ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
เช่ือมระหว่างต้าบล สายทางบ้าน
หนองแรดใต้ - ต.ศรีดอนไชย ม.3
ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,710.00 ม.

- - - 5,550,000 5,550,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.หนองแรด

34 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล 
ม.2 ต.เวียง เช่ือม ต.ง้ิว อ.เทิง 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,050.00 ม. 
หนา 0.05 ม.

- - - 6,421,000 6,421,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.เวียงเทิง

35 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0019 
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.เวียง - ม.2 
ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 ม.
ยาวรวม 2,900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,200.00 ตร.ม.

- - - - 9,912,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



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

อ าเภอเวียงแก่น
36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

เช่ือมระหว่างต้าบลหล่ายงาว ม .1 - 
ถนนลาดยางบ้านขวากเหนือ ม .5 
ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,550.00 ม. 
หนา 0.15 ม.

- - -
9,980,000

-
จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.หล่ายงาว

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองโค้ง
บ้านขวากเหนือ ต.ท่าข้าม - 
บ้านทุ่งค้า ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

- - - 10,638,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านวังผา ม.6 ต.ท่าข้าม - 
บ้านปอกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,150.00 ม.

- - - 14,700,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

39 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติคคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) สายบ้าน
ท่าข้าม ต.ท่าข้าม - บ้านปอกลาง 
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

- - - 9,920,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

40 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติคคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
สายบ้านห้วยแล้ง ม .2 ต.ท่าข้าม -
บ้านทุ่งค้า ม.2 ต.หล่ายงาว 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,800.00 ม.

- - - 22,430,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.ท่าข้าม

41 ซ่อมสร้างถนนสายบ้านหล่ายงาว 
ม.1 ต.หล่ายงาว - แก่งผาได 
บ้านห้วยลึก ม.4 ต.ม่วงยาย 
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,050.00 ม.

- - - 9,930,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

ทต.ม่วงยาย

83     



84     

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

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาต้ัง สายทางหลวง 115 
(กม.ท่ี 51+975) บ้านผาต้ัง 
(ช่วง กม.ท่ี 13+260 - กม.ท่ี 
14+658) ม.14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,325.00 ม.

- - - 5,940,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

อบต.ปอ

อ าเภอเวียงชัย
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองหลวง ซอย 4 ม.16 
ต.เวียงชัย - บ้านสมานมิตร ม.1 
ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,630.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
27,780.00 ตร.ม.

  -   -   - 14,540,000   - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สิริเวียงชัย

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีเวียง ซอย 4 ม.3 ต.เวียงชัย 
อ.เวียงชัย - บ้านร้องหวาย ม.6
ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 3,955.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,730.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,340,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สิริเวียงชัย

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบพนังแม่น้้าลาวสาย 1 ม.11 
ต.เวียงชัย - ม.2 ต.รอบเวียง 
และ ม.4 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 6,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
36,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 21,060,000  - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ท้องถ่ินมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีได้มาตรฐาน

ทต.สิริเวียงชัย



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

46 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0030 
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ดอนศิลา -
ม.5 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 8.00 ม.
ยาวรวม 2,800.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,400.00 ตร.ม.

- - - - 9,807,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
47 ปรับปรุงผิวถนนเสริมแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ม.15 บ้านโป่งพัฒนา 
เช่ือม ม.5 บ้านหมากเอียก ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,430.00 ม.
คิดเป็นพ้ืนท่ี 
14,580.00 ตรม.

 -  -  - 5,278,000 5,278,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทุ่งก่อ
อบต.ป่าซาง

48 ปรับปรุงผิวถนน
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ม.15 ต.ทุ่งก่อ เช่ือมระหว่าง 
ม.5 ,ม.8 และ ม.14 ต.ป่าซาง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 4,000.00 ม.
หนา 0.30 ม.

- - - 9,000,000 9,000,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ทุ่งก่อ
อบต.ป่าซาง

49 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0082 
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ดงมหาวัน 
อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.15 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 3,850.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
23,100.00 ตร.ม.

- - - - 9,971,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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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

อ าเภอแม่สาย
50 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0029 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม -
ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. 
ยาวรวม 3,900.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
19,500.00 ตร.ม.

- - - - 9,551,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอแม่สรวย
51 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0059 
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย - ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาวรวม 3,650.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
21,900.00 ตร.ม.

- - - - 9,888,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

อ าเภอแม่ลาว
52 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling
สายทาง ชร.ถ.1-0066 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว - ม.7 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ยาวรวม 3,700.00 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,200.00 ตร.ม

- - - - 9,996,000 จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ส้านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

รวม 52 โครงการ  -  -  - - - 543,024,135 169,517,000  -  -



แบบ ผ. 02/1

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

1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
อ่างห้วยเกว๋ียน บ้านท่าข้าม 
ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 
จ.เชียงราย

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีอ้าเภอเวียงแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แหล่งท่องเท่ียว
อ่างห้วยเกว๋ียน 
จุดท่ี 1 กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 50.00 ม.
จุดท่ี 2 กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,750.00 ม.

- - - 5,500,000 - จ้านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 สยาทาง

นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

ทต.หล่ายงาว

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - 5,500,000 -  -  -

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างอาคารกีฬา
อเนกประสงค์ ใช้ส้าหรับ
การจัดการเรียนการสอน
ด้านกีฬาและจัดกิจกรรม
นันทนาการ

จ้านวน 1 หลัง - - - - 20,000,000 จ้านวนอาคาร
ท่ีได้ก่อสร้าง

มีอาคารกีฬาอเนกประสงค์
ใช้ส้าหรับการจัดการเรียน
การสอนด้านกีฬา
และจัดกิจกรรมนันทนาการ

โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
เชียงราย
ขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  -  - - - - 20,000,000  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน



แบบ ผ. 02/1

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

1 ก่อสร้างลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
(สนามฟุตบอล 2 ) ภายใน
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้
และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

เพ่ือก่อสร้างลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
ส้าหรับใช้ในการออกก้าลังกาย
และกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

จ้านวน 1 แห่ง - - - - 25,200,000 จ้านวนลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์
ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

มีพ้ืนลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
ส้าหรับใช้ในการออกก้าลังกาย
และจัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

ส้านักการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  -  -  -  -  - 25,200,000  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
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แบบ ผ. 02/1

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

อ าเภอแม่จัน
1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง

บ้านท่าข้าวเปลือก ม .7 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้้า
และการพังทลายของดิน

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
ช่วงท่ี 4 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 100.00 ม.

 -  -  - 6,319,000   - จ้านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.ท่าข้าวเปลือก

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง 
จุดท่ี 1 บ้านผ่านศึก ม.10 
ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้้า
และการพังทลายของดิน

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.
ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
ช่วงท่ี 4 ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 200.00 ม.

 -  -  - 7,220,000  - จ้านวนความยาว
ของเข่ือนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.ท่าข้าวเปลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563
ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 02/1

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้างเรียงหินแกรเบ้ียน 
บริเวณแม่น้้าค้า บ้านม่วงหมูสี 
ม.7 - บ้านแม่ค้าฝ่ังหม่ิน ม .9
ต.จันจว้าใต้ เช่ือมบ้านหัวฝาย 
ม.11 - บ้านแม่ค้าน้้าลัด ม.3 
ต.จันจว้า เทศบาลต้าบลจันจว้า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

ขนาดยาว 160.00 ม. 
สูง 5.30 ม.

 -  -  - 7,000,000  - จ้านวนความยาว
ของการเรียงหิน
ท่ีได้รับการก่อสร้าง
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.จันจว้า

อ าเภอเทิง
4 ขุดลอกคลองร่องค๊ัวะ 

ม.5 บ้านหนองบัว ต.สันทรายงาม
เช่ือม ม.6 บ้านหนองเสา และ 
ม.14 บ้านสมบูรณ์ดี ต.เม็งราย 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาแหล่งน้้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดปากกว้าง 25.00 ม.
หรือตามสภาพสภาพพ้ืนท่ี
ลึก 1.50 ม. 
ก้นกว้าง 17.00 ม. 
ระยะทางยาว 5,800.00 ม.

- - - 5,830,300 5,830,300 จ้านวนแหล่งน้้า
ท่ีได้รับการขุดลอก
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้้าใช้พอเพียง
ต่อการอุปโภคบริโภค

ทต.สันทรายงาม

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ล้าน้้าแม่สัก

โดยการก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิงพัง
ล้าน้้าแม่สัก (สองข้าง) ม.6 
เช่ือม ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพ่ือป้องกันตล่ิงพังและ
ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสถานท่ี
พักผ่อน ออกก้าลังกายและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน

ขนาดยาว 2,300.00 ม.
สูง 2.50 - 3.00 ม.

- - - 9,900,000 9,900,000 ความยาวของตล่ิง
ท่ีก่อสร้างได้
เพ่ิมข้ึน 1 แห่ง

ตล่ิงได้รับการปรับภูมิทัศน์
ให้เป็นสถานท่ีพักผ่อน 
ออกก้าลังกายและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

ทต.บ้านเหล่า
อบต.ทุ่งก่อ

รวม 5 โครงการ  -  -  - - - 36,269,300 15,730,300  -  -
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บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 

 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ผ.03
-  - - - - - 91 119,092,117 2 8,854,000 93 127,946,117

รวมท้ังส้ิน - - - - - - 91 119,092,117 2 8,854,000 93 127,946,117

บัญชีสรุปโครงกำรครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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แบบ ผ. 03

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

ครุภัณฑ์ส านักงาน
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  -  -  - 22,000  - ส านักปลัด อบจ.
2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 28,000 บาท
 -  -  - 168,000  - ส านักปลัด อบจ.

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 
ขนาด 149.10 x 40.80 x 87.80 ซม.
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

 -  -  - 11,000  - ส านักปลัด อบจ. 
(สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งท่ี 2)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่านกันแสงยูวีพร้อมติดต้ัง จ านวน 5 จุด
ขนาดไม่น้อยกว่า 197 ตร.ม.

 -  -  - 76,000  - ส านักปลัด อบจ. 
(สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งท่ี 2)

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู 
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 41,500 บาท

 -  -  - 83,000  - กองกิจการสภา อบจ.

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 32,400 บาท

- - - 64,800 - กองคลัง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร สีด า ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า 
(กว้าง x ลึก x สูง ) 68.5 x 80 x 106.7 - 114.3 ซม. 
จ านวน 1 ตัว

- - - 9,900 - กองคลัง

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือน (ฐานรางลอย) 
ระบบพวงมาลัย ชุด 11 หน้า จ านวน 4 ราง

- - - 490,000 - กองคลัง

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6 พ.ศ. 2563

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ ขนาด 3 ฟุต 
ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง ) 
870 x 400 x 870 ซม. จ านวน 3 ตู้ ตู้ละ 3,650 บาท

- - - 10,950 - กองคลัง

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด 5 ฟุต 
ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง )
149 x 40 x 57 ซม. จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 4,500 บาท

- - - 4,500 - กองคลัง

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้ินชักขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า 
(กว้าง x ลึก x สูง ) 47 x 62 x 71 ซม. 
จ านวน 3 ตู้ ตู้ละ 3,500 บาท

- - - 10,500 - กองคลัง

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร (ระดับกลาง)
ขนาดความกว้าง 68.5 ซม. ความลึก 80 ซม. 
ความสูง 106.7 - 114.3 ซม. จ านวน 1 ตัว

 -  -  - 9,900  - กองแผน
และงบประมาณ

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร (ระดับต้น)
ขนาดความกว้าง 66 ซม. ความลึก 75 ซม. 
ความสูง 117 - 125 ซม. 
จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท

 -  -  - 17,100 - กองแผน
และงบประมาณ

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 28,000  - กองแผน
และงบประมาณ

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 24,200  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานกระจก 5 ฟุต 
ขนาด 149.10 x 40.80 x 87.80 ซม.
จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

 -  -  - 38,500  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์แบบไร้สาย 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,890 บาท

 -  -  - 5,780  - กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,600 บาท  -  -  - 11,200  - กองการเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 48,000  - กองการเจ้าหน้าท่ี

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 
จ านวน 8 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 62,700 บาท 
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

- - - 501,600 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 24,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดต้ัง) 
จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 32,400 บาท

- - - 259,200 - โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

22 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้ ขนาดกว้าง 0.60 ม.
ยาว 1.80 ม. สูง 0.75 ม. โครงขาเหล็กขนาด 1.2 น้ิว
พับได้ เหล็กหนา 1 มม. ชุบโครเมียม 
จ านวน 40 ตัว ๆ ละ 1,350 บาท

 -  -  - 54,000  - ส านักการช่าง

23 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 1.80 ม. 
สูง 0.75 ม. โครงขาเหล็กขนาด 1.2 น้ิว พับได้ 
หน้าโต๊ะ หนา 0.60 มม. 
จ านวน 80 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

 -  -  - 240,000  - ส านักการช่าง

24 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติส าเร็จรูป ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ความสูงรวมฐาน 4.00 ม. จ านวน 1 ชุด

 -  -  - 74,000  - ส านักการช่าง

25 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 27,400  - ส านักการช่าง

26 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีจัดเล้ียงพนักพิงทรงมงกุฎ 
ขนาดเหล็ก 6 หุน หนา 1.2 มม. เบาะนวมสีน้ าตาล 
จ านวน 200 ตัว ๆ ละ 600 บาท

120,000  - ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

 -  -  - 51,900  - ส านักปลัด อบจ.

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

- - - 854,000 - กองคลัง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

- - - 854,000 - กองแผน
และงบประมาณ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

- - - 51,900 - กองคลัง

5 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์กู้ภัยขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน
 -  -  - 

2,800,000  - กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

6 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทุกน้ า 10 ล้อ ขนาด 12,000 ลิตร 
พร้อมถังบรรจุโฟม ขนาด 500 ลิตร จ านวน 1 คัน  -  -  -

6,200,000 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรือยางกู้ภัยพร้อมเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ล า

 -  -  - 400,000  - กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

8 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหล่ียม 
จ านวน 4 ป้าย ๆ ละ 11,500 บาท

 -  -  - 46,000  - กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

9 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถผลิตน้ าด่ืมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ขนาด 1000 ลิตร/ชม. ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1คัน

 -  -  -  - 8,000,000 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
(ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 
จ านวน 2 คัน ราคา 854,000 บาท 
จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 คัน 
จัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 คัน

- - - 854,000 854,000 ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 270 ซีซี จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 16,000  - ส านักการช่าง

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบธรรมดา จ านวน 2 คัน ๆ ละ 575,000 บาท

 -  -  - 1,150,000  - ส านักการช่าง

13 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 32,400 บาท

 -  -  - 64,800  - ส านักการช่าง

14 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 4 คัน ๆ ละ 1,025,000 บาท

 -  -  - 4,100,000  - ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์การเกษตร
1 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเป่าใบไม้ จ านวน 23 เคร่ือง ๆ ละ 6,500 บาท  -  -  - 149,500  - กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที

จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท
- - - 33,000 - ส านักการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสับย่อยเอนกประสงค์ พร้อมมอเตอร์
ไม่น้อยกว่า 15 HP จ านวน 1 เคร่ือง

- - - 148,000 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นยา (แบบสะพายหลัง) 
เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 25 ลิตร 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,500 บาท

 -  -  - 7,000 - ส านักการช่าง

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเล่ือยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท

 -  -  - 16,000  - ส านักการช่าง

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองเป่าลม (แบบสะพายหลัง) เป็นเคร่ืองยนต์เบนซิน 
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 51.7 ซีซี 
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์/2.04 แรงม้า 
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท

 -                                                                  - 23,200  - ส านักการช่าง

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบแช่ (ไดโว่) ไฟ 1 เฟส 400 วัตต์ 
ขนาด 2 น้ิว สูบน้ าได้ 280 ลิตร/นาที 
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท

 -  -  - 30,000  - ส านักการช่าง

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบแช่ (ไดโว่) ไฟ 3 เฟส 1,500 วัตต์ 
ขนาด 3 น้ิว สูบน้ าได้ 330 ลิตร/นาที 
จ านวน 12 เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

 -  -  - 216,000  - ส านักการช่าง

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 
จ านวน 15 เคร่ือง ๆ ละ 32,100 บาท

 -  -  - 481,500  - ส านักการช่าง



แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ าได้ 1,700 ลิตร/นาที 
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 35,000 บาท

 -  -  - 105,000  - ส านักการช่าง

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ป๊ัมบาดาล ขนาด 2 แรงม้า 1,500 วัตต์  
ขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 25,000  - ส านักการช่าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นล้อคู่ ด้ัมกระบะได้ 

จ านวน 4 คัน ๆ ละ 1,950 บาท
- - - 7,800 - ส านักการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจาะคอนกรีตพร้อมเคร่ืองยนต์เบนซินและอุปกรณ์
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
- รองรับกระบอกเจาะคอนกรีต 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-8 น้ิว ประกอบเคร่ืองยนต์
เบนซิน ความจุถังน้ ามันเช้ือเพลิงไม่น้อยกกว่า 2 ลิตร
และเชือกดึงสตาร์ทพร้อมกระบอกหัวเจาะเพชร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว และ 4 น้ิว
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 110,000 บาท

 -  -  - 220,000  - ส านักการช่าง

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ถังบรรจุยาง ขนาด 15,000 ลิตร  แบบช้ันเดียว 
ติดต้ังระบบท าความร้อนด้วยไฟฟ้า จ านวน 1 ถัง

 -  -  - 500,000  - ส านักการช่าง

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ถังบรรจุปูนซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ตัน 
จ านวน 1 ถัง

 -  -  - 500,000  - ส านักการช่าง

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบ Filed Density ประกอบด้วย
- ชุดกรวยพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 
- ทรายอ๊อตตาว่า จ านวน 25 กก. 
- เคร่ืองช่ังดิจิตอล ขนาด 3 กก. จ านวน 2 เคร่ือง 
- เคร่ืองช่ังดิจิตอล ขนาด 30 กก. จ านวน 2 เคร่ือง 
- ตู้อบไฟฟ้า จ านวน 1 ตู้

 -  -  - 90,000  - ส านักการช่าง
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6 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ล้อติดต้ังเครน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
240 แรงม้า จ านวน 1 คัน

 -  -  - 4,000,000  - ส านักการช่าง

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า 
จ านวน 2 คัน ๆ ละ 4,800,000 บาท

 -  -  - 9,600,000  - ส านักการช่าง

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถซ่อมบ ารุงผิวจราจร ขนาด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน  -  -  - 4,500,000  - ส านักการช่าง
9 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดอัดส่ันสะเทือน ล้อเหล็กคู่ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จ านวน 1 คัน
 -  -  - 2,700,000  - ส านักการช่าง

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บุ้งก๋ีส าหรับตักผักตบชวา ความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 
1.20 ลบ.ม. จ านวน 1 อัน

 -  -  - 80,000  - ส านักการช่าง

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง น่ังร้านส าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 
ขนาดกว้าง 1.21 ม. ยาว 1.82 ม.
สูงต้ังแต่ 0.49 - 1.70 ม. จ านวน 1 ชุด

 -  -  - 360,000  - ส านักการช่าง
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12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองผสมยาง(แอสฟัลท์)แบบเคล่ือนท่ีได้ (Mobile
Plant Asphalt) จ านวน 8 รายการ มีดังต่อไปน้ี
(1) ชุดผสมยางมะตอย (Asphalt)แบบเคล่ือนท่ี 
ติดต้ังบนหางเทรลเลอร์แบบไม่น้อยกว่า 3 เพลา 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 40,000,000 บาท
(2) ถังเก็บความร้อนบรรจุยางมะตอยและน้ ามันเช้ือเพลิง
และอุปกรณ์ท าความร้อนให้น้ ามันขนาดไม่น้อยกว่า 
60,000 ลิตร ติดต้ังบนหางเทรลเลอร์ ไม่น้อยกว่า 1 เพลา
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 7,319,000 บาท
(3) ระบบการน ายางมะตอยและกรวด เพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ จ านวน 1 ระบบ งบประมาณ 6,961,000 บาท
(4) รถยนต์หัวลาก เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 
6 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน พร้อมหางเทรลเลอร์ ไม่น้อยกว่า 3 เพลา 
งบประมาณ 5,800,000 บาท
(5) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 kVA 
ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 380 
แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 2,000,000 บาท
(6) รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 
จ านวน 1 คัน งบประมาณ 3,400,000 บาท
(7) รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิกแบบแขนตรง 
มีก าลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน
งบประมาณ 2,600,000 บาท

 -  -  - 70,000,000  - ส านักการช่าง

(8) รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
งบประมาณ 1,920,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 1 ชุด  -  -  - 31,900  - ส านักปลัด อบจ.
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รับผิดชอบหลัก

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรถประชาสัมพันธ์ 
อบจ.เชียงราย จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เคร่ืองเล่นวิทยุแอนดรอย ขนาด 9 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง
2. โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 42 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง
3. ตู้ล าโพงเสียงกลาง+เสียงแหลม ขนาด 15 น้ิว 
จ านวน 4 ตัว
4. ล าโพงฮอนร์น จ านวน 4 ตัว
5. ชุดล าโพงซับเบส+ตู้ซับเบส ขนาด 15 น้ิว 
จ านวน 1 ตัว
6. ชุดล าโพงซับเบส+ตู้ซับเบส ขนาด 10 น้ิว 
จ านวน 1 ตัว
7. ล าโพงเสียงกลาง ขนาด 6 น้ิว จ านวน 8 ตัว
8. ล าโพงเสียงแหลม จ านวน 8 ตัว
9. พาวเวอร์แอมป์ CLASS D/4CH จ านวน 4 ตัว
10. พาวเวอร์แอมป์ CLASS D จ านวน 2 ตัว
11. ชุดหลังคาเคร่ืองเสียงท้ายรถ จ านวน 1 ชุด
12. ไฟวับวาบ จ านวน 2 ชุด
13. สวิตซ์ช่ิงเพาเวอร์ซับพลาย 12V --> 220V 
จ านวน 1 ชุด
14. อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ จ านวน 1 เคร่ือง
15. ไฟส่องสว่าง จ านวน 4 ชุด

 -  -  - 453,500  - ส านักปลัด อบจ.

16. ชุดมิกเซอร์ ควบคุมเสียง (บลูทูธ) จ านวน 1 ชุด
17. ปรีแอมป์ จ านวน 1 ตัว
18. แบตเตอร่ี ขนาด 150 แอมป์ จ านวน 1 ก้อน
19. คาปาซิเตอร์ จ านวน 1 ตัว
20. ระบบสายไฟ จ านวน 1 ชุด
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3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1. ไมโครโฟนชุดประธานพร้อมก้านไมค์และล าโพง 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,900 บาท
2. ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมก้านไมค์และล าโพง
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 6,300 บาท
3. ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท

 -  -  - 81,900  - กองกิจการสภา อบจ.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
กล้อง Action camera จ านวน 1 ชุด  -  -  - 16,500  - ส านักปลัด อบจ.

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

ไม้กันส่ันส าหรับกล้อง DSLR จ านวน 1 ชุด  -  -  - 33,500  - ส านักปลัด อบจ.

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เลนส์กล้องถ่ายรูป ขนาด 24-70 มม.
จ านวน 1 เลนส์

 -  -  - 24,900  - ส านักปลัด อบจ.

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
จ านวน 1 งาน พร้อมติดต้ัง

- - - 30,600 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองบันทึกภาพแบบ 16 ช่อง (DVR) 
จ านวน 1 งาน พร้อมติดต้ัง

- - - 97,300 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 29,700 บาท

- - - 148,500 - โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังขยะคอนเทนเนอร์ จ านวน 1 ถัง  -  -  - 160,000  - ส านักปลัด อบจ.
2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 14,600 บาท
- - - 29,200 - ส านักการศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง - - - 9,500 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง - - - 11,000 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถป่ันหญ้าแบบน่ังขับเอนกประสงค์ 
ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 125 cc 
เคร่ืองป่ันหญ้าเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 6.5 HP 
จ านวน 1 คัน

- - - 95,230 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ครุภัณฑ์กีฬา
1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา แป้นบาสเก็ตบอลแบบอะคริลิค แบบใส 

หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 
จ านวน 2 คู่ ราคาคู่ละ 46,000 บาท

- - - 92,000 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 
จ านวน 1 ชุด (10 รายการ)
1. เคร่ืองออกก าลังกายไหล่คู่ แบบถ่วงน้ าหนักกลางแจ้ง
2. เคร่ืองออกก าลังกายจานทวิสบริหารเอวแบบ 3 ฝ่ัง
3. เคร่ืองออกก าลังกายลู่ว่ิงรางเล่ือนแบบเด่ียวกลางแจ้ง
4. เคร่ืองออกก าลังกายเคร่ืองยึดกล้ามเน้ือขา 4 ฐาน
แบบโครงต้ัง
5. เคร่ืองออกก าลังกายแบบกรรเชียงโยกตัว แบบเด่ียว
6. เคร่ืองสถานีบริหารกล้ามเน้ือขาแบบถีบคู่สองฝ่ัง
7. เคร่ืองสถานีวิวแชร์บริหารอกบนและบริหารไหล่ หลัง
8. เคร่ืองสถานีบริหารกรรเชียงและบริหารแขน แบบยืน
9. เคร่ืองสถานี 3 ฝ่ัง อก ไหล่ หลัง
10. เคร่ืองสถานี 4 ฝ่ัง อก จักรยาน และบาร์ยกตัว

- - - 444,157 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ครุภัณฑ์ส ารวจ
1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 

จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 34,000 บาท
 -  -  - 68,000  - ส านักการช่าง
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 16,000 บาท
 -  -  - 32,000  - ส านักปลัด อบจ.

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 30,000  - กองการเจ้าหน้าท่ี

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 2,500  - กองการเจ้าหน้าท่ี
4 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 22,000 บาท
 -  -  - 44,000  - กองป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท

- - - 10,000 - ส านักการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 110 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท

- - - 2,420,000 - โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท

- - - 230,000 - โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิดสี Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท

- - - 20,000 - โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
จ านวน 30 เคร่ือง ๆ ละ 20,000 บาท

- - - 600,000 - โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย



แบบ ผ. 03

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

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
โดยเป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงแยกจากแผงวงจรหลัก
ท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 20 น้ิว 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการท่ี อบจ.เชียงรายก าหนด)
จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท

 -  -  - 180,000  - ส านักการช่าง

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA 
จ านวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท

 -  -  - 34,800  - ส านักการช่าง

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 เป็นสแกนเนอร์
ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Ducument Feeder) ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เคร่ือง

 -  -  - 17,000  - ส านักการช่าง

รวม  92 โครงการ -  -  - 119,092,117 8,854,000
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