
แบบ ผ.02/2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิ เพื่อปอ้งกนัคันพนงั กว้าง 6 เมตร สูงเฉล่ีย 1,000,000  -  -  -  - ความยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

ปอ้งกนัตล่ิง แมน่้้าค้า หมู่ที่ 1 เลียบแมน่้้าค้าพงั 4.20 เมตร ความยาว รวม 100  เลียบแมน่้้าค้า

บา้นแมค้่าสบเปนิ ต้าบลแมค้่า เสียหาย รวม 100 เมตร เมตร พงัเสียหาย

เชื่อม หมู่ที่ 4 บา้นสันสลีหลวง (ตามแบบเทศบาล

ต้าบลศรีค้้า อ้าเภอแมจ่ัน ก้าหนด)

จังหวัดเชียงราย

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
    และ GMS

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

                                              
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3  การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดเชยีงราย ที ่1  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิ เพื่อปอ้งกนัคันพนงั กว้าง 6 เมตร สูงเฉล่ีย 1,000,000  -  -  -  - ความยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

ปอ้งกนัตล่ิง แมน่้้าค้า หมู่ที่ 10 เลียบแมน่้้าค้าพงั 4.20 เมตร ความยาว รวม 100  เลียบแมน่้้าค้า

บา้นแมค้่าหลังวัด ต้าบลแมค้่า เสียหาย รวม 100 เมตร เมตร พงัเสียหาย

เชื่อม หมู่ที่ 4 บา้นสันสลีหลวง (ตามแบบเทศบาล

ต้าบลศรีค้้า อ้าเภอแมจ่ัน ก้าหนด)

จังหวัดเชียงราย

3 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิ เพื่อปอ้งกนัคันพนงั กว้าง 6 เมตร สูงเฉล่ีย 1,000,000  -  -  -  - ความยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

ปอ้งกนัตล่ิง แมน่้้าค้า หมู่ที่ 12 เลียบแมน่้้าค้าพงั 4.20 เมตร ความยาว รวม 100  เลียบแมน่้้าค้า

บา้นแมค้่าบา้นทุ่ง ต้าบลแมค้่า เสียหาย รวม 100 เมตร เมตร พงัเสียหาย

เชื่อม หมู่ที่ 3 (ตามแบบเทศบาล

บา้นแมค้่าหลักเจ็ด ต้าบลศรีค้้า ก้าหนด)

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิ เพื่อปอ้งกนัคันพนงั กว้าง 6 เมตร สูงเฉล่ีย 1,000,000  -  -  -  - ความยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

ปอ้งกนัตล่ิง แมน่้้าค้า หมู่ที่ 14 เลียบแมน่้้าค้าพงั 4.20 เมตร ความยาว รวม 100  เลียบแมน่้้าค้า

บา้นแมเ่ปนิ ต้าบลแมค้่า เสียหาย รวม 100 เมตร เมตร พงัเสียหาย

เชื่อม หมู่ที่ 7 (ตามแบบเทศบาล

บา้นหนองแหย่ง ต้าบลแมค้่า ก้าหนด)

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อขยายเขตไฟฟา้ 1. ถนน ม.1 เชื่อม ม.8 15,000,000  -  -  -  - ความยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

จ้านวน 12 สายทาง เพื่อการเกษตรให้     ความยาว 1,218 ม. รวม 100  เลียบแมน่้้าค้า

ครอบคลุมและทั่วถึง 2. ถนนหลังฌาปนสถาน

    ม.12 ความยาว

    730 ม.

3. ถนนเพื่อการเกษตร

    ช่วงที่ 2 ความยาว

    1,060 ม.

4. ถนน ม.14 เชื่อม ม.7

    ความยาว 505 ม.

5. ถนนเลียบแมน่้้าค้า

    ม.12 ความยาว

    490 ม.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6. ถนนเพื่อการเกษตร

    ช่วงที่ 1 ความยาว

    1,010 ม.

7. ถนนเลียบแมน่้้าค้า

    ม.1-14 ความยาว

    3,190 ม.

8. ซอยหมอนเมอืง

    ความยาว 295 ม.

9. ถนนซอยชุมสาย

    ความยาว 400 ม.

10.ถนน ม.14 เชื่อม ม.6

     ความยาว 415 ม.

11.ถนน ม.2 เชื่อม ม.8

     ความยาว 1,400 ม.

12.ถนน ม.12 เชื่อม ม.3

      ความยาว 600 ม.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัคันพนงั กว้างเฉล่ีย 3 เมตร 496,000  -  -  -  - ยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

ตล่ิง ล้าเหมอืงหลวง หมู่ที่ 2 ล้าเหมอืงหลวงพงั ยาว 116 เมตร 116 เมตร ล้าเหมอืงหลวง

บา้นแมค้่าตลาด ต้าบลแมค้่า เสียหาย สูง 1.60 เมตร พงัเสียหาย

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย

7 โครงการกอ่สร้างเรียงหนิปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัคันพนงั กว้างเฉล่ีย 3 เมตร 496,000  -  -  -  - ยาว ปอ้งกนัคันพนงั กองช่าง

ตล่ิง ล้าเหมอืงหลวง หมู่ที่ 12 ล้าเหมอืงหลวงพงั ยาว 116 เมตร 116 เมตร ล้าเหมอืงหลวง

บา้นแมค้่าบา้นทุ่ง ต้าบลแมค้่า เสียหาย สูง 1.60 เมตร พงัเสียหาย

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย

8 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใช้ในการสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,909,000  -  -  -  - 1 สาย ใช้ในการสัญจร กองช่าง

จากสายหมู่ที่ 2 ไป-มา และขนส่ง 865 เมตร หนา 0.15 ไป-มา และขนส่ง

บา้นแมค้่าตลาด ถึงสายหมู่ที่ 8 พชืผลทางการเกษตร เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. พชืผลทาง

แมค้่าบา้นใหม ่ต้าบลแมค้่า ไมน่อ้ยกว่า 3,460 การเกษตร

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

8 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อใช้ในการสัญจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 498,000  -  -  -  - 1 สาย ใช้ในการสัญจร กองช่าง

จากสายเพื่อการเกษตร ไป-มา และขนส่ง 225 เมตร หนา 0.15 ไป-มา และขนส่ง

ถึงสายเพื่อการเกษตร พชืผลทางการเกษตร เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. พชืผลทาง

บา้นแมค้่าบา้นใหม ่หมู่ที่ 8 ไมน่อ้ยกว่า 900 เมตร การเกษตร

ต้าบลแมค้่า อ้าเภอแมจ่ัน

จังหวัดเชียงราย

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใช้ในการ กว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 5,900,000  -  -  -  - 1 สาย มถีนนส้าหรับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนเลียบ คมนาคม หรือพื้นที่ผิวจราจร ใช้คมนาคม

แมน่้้าค้า หมู่ที่ 1 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

บา้นแมค้่าสบเปนิ เชื่อม ไมน่อ้ยกว่า 17,350

ถนนหมู่ที่ 14 บา้นแมเ่ปนิ ตารางเมตร

(เหมอืงชุม) ต้าบลแมค้่า

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

10 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้้า เพื่อการบริหาร กว้าง 0.80 เมตร 500,000  -  -  -  - ยาว มนี้้าส้าหรับใช้ใน กองช่าง

รูปตัวยู หมู่ที่ 8 จัดการน้้าเพื่อ ลึก 0.80 เมตร ยาว 135 เมตร การเกษตร

บา้นแมค้่าบา้นใหม ่ต้าบลแมค้่า การเกษตร 135 เมตร

อ้าเภอแมจ่ัน จังหวัดเชียงราย

รวม  10 โครงการ  -  - 22,399,000 0 0 0 0  -  -
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