
 

269,432,000         228,459,600       40,972,400      

10,000,000           10,000,000.0    

8,679,400            8,679,400        

สนง.วัฒนธรรมฯ -                       2,363,400

-                   2,416,000        

กิจกรรมท่ี 2.1 ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                 เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา

สวท.            532,000

กิจกรรมท่ี 2.2 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 
                 สไตล์นิวนอร์มอล (Style New Normal)

สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ            880,000

กิจกรรมท่ี 2.3 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
                 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงรายตลอดท้ังปี

สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ            374,000

กิจกรรมท่ี 2.4 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
                 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชียงรายตลอดท้ังปี

สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ            630,000

        1,500,000

กิจกรรมท่ี 3.1 การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบ
                 และศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเท่ียวโดยชุมชน
                 จังหวัดเชียงรายเพ่ือความย่ังยืน

สนง.ท่องเท่ียวฯ -                   1,200,000         

กิจกรรมท่ี 3.2 การวางแผนพัฒนาและการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว
                 ของชุมชนสร้างสรรค์ต้นแบบในจังหวัดเชียงราย

สนง.ท่องเท่ียวฯ 300,000           

        2,400,000

กิจกรรมท่ี 4.1 อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะ
                 การชนกว่างในท้องท่ีจังหวัดเชียงราย

สบอ.15 300,000           

กิจกรรมท่ี 4.2 สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประจ าปี 2565 สนง.วัฒนธรรม 800,000           

กิจกรรมท่ี 4.3 เทศกาลสมโภช 760 ปีสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 
                 (การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
                 เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน)

สนง.วัฒนธรรม 1,000,000         

กิจกรรมท่ี 4.4 เปิดการท่องเท่ียวข่วงพญามังราย-วัดฝ่ังหม่ินเป็นแหล่งท่องเท่ียว
                 ใหม่ปี 2565

สนง.ท่องเท่ียวฯ            300,000

127,258,800         127,258,800       

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงบูรณะถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1  วนอุทยานถ้ าหลวง 
               บ้านน้ าจ า, บ้านจ้อง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
               เร่ิมต้น กม.0+000 ส้ินสุด กม 2+765 ระยะทาง 2.765 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทฯ 11,980,000           11,980,000         

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์
               ต้นแบบและศักยภาพบุคลากรเครือข่ายท่องเท่ียว
               โดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเพ่ือความย่ังยืน

กิจกรรมท่ี 4  การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการ 
                 วิถีชีวิตในท้องถ่ินจังหวัดเชียงราย

2. โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานแบบบูรณาการ

บัญชีโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมท่ี 1 เชียงรายเบนนาเล่  (Chiang Rai Biennale 2022)

กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
                เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

วงเงินงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ

 ช่ือโครงการ/ กิจกรรมหลัก

1.โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ  และการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

หน่วย
ด าเนินการ

งบประมาณ

 รวมท้ังส้ิน งบลงทุน งบด าเนินงาน



วงเงินงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ

 ช่ือโครงการ/ กิจกรรมหลัก
หน่วย

ด าเนินการ

งบประมาณ

 รวมท้ังส้ิน งบลงทุน งบด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงบูรณะถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - ขุนน้ านางนอน 
               บ้านจ้องวัด ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เร่ิมต้น 
               กม. 0+000 ส้ินสุด กม.1+434 ระยะทาง 1.434 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทฯ 5,580,000            5,580,000          

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงบูรณะถนนสายเช่ือมทางบ้านผาหมี-ทางเข้าวนอุทยานถ้ าหลวง
               บ้านน้ าจ า ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  เร่ิมต้น 
               กม. 0+000 ส้ินสุด กม.1+250ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทฯ 5,512,000            5,512,000          

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลสาบเชียงแสน ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน 
               จังหวัดเชียงราย

สบอ. 15 6,152,800            6,152,800          

กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีพักริมทางห้วยทรายมาน ทางหลวงแผ่นดิน
               หมายเลข 1290 (เชียงของ-แม่สาย) รองรับการขับเคล่ือนเขตพัฒนา
               เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สนง.โยธาฯ 11,700,000           11,700,000         

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเมืองเชียงของเช่ือมการท่องเท่ียวเชียงของ
               เมืองปลายทางแห่งความสุขท่ีหลากหลาย (ChiangKhong Best  
               Destination) รองรับการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย        
        เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สนง.โยธาฯ 15,000,000           15,000,000         

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง (เส้นทางจักรยาน) 
               ระยะท่ี 2 อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สนง.โยธาฯ 42,500,000           42,500,000         

12,500,000         

 8.1 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1388 ตอน 
     ห้วยน้ าขุ่น - พระต าหนักดอยตุง ระหว่าง กม.2+100-กม.3+800 
     บ้านขาแหย่งพัฒนา ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แขวงทางหลวง 1 7,000,000              7,000,000          

8.2 งานติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง-สวนดอก 
     ระหว่างกม.13+000-กม.14+000 ,ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก-
     ดงมะดะ  ระหว่าง กม.14+000-กม.17+000 บ้านปางคึก ต าบลแม่กรณ์ 
     อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แขวงทางหลวง 1 5,500,000              5,500,000          

-                        

9.1 อ านวยความปลอดภัยติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย 
     ชร.5047 แยกทางหลวงชนบท ชร.3037 - เกษตรท่ีสูงวาวี ต าบลวาวี 
     อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เร่ิมต้น กม. 13+500 ส้ินสุด กม. 14+500
     ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทฯ 1,950,000            1,950,000          

9.2 ปรับปรุงบูรณะและแก้ไขบริเวณจุดเส่ียงอันตรายทางถนน สาย ชร.4029 
     แยกทางหลวงหมายเลข 1155 - บ้านผาต้ัง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
     จังหวัดเชียงราย เร่ืมต้น กม. 4+400 ส้ินสุด กม. 7+400 
     ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทฯ 9,000,000            9,000,000          

10.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1173 ตอน ศรีเวียง - แม่เลียบ    
      ระหว่าง กม.18+875 - กม. 41+220 (เป็นช่วงๆ)ต าบลทุ่งก่อ - ต าบลป่าซาง
      อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แขวงทางหลวง 2 5,384,000              5,384,000          

กิจกรรมท่ี 8 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวก
               กิจกรรมหลัก ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างและราวก้ันอันตราย จ านวน 2 แห่ง

กิจกรรมท่ี 9 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ให้มีคุณภาพเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว

กิจกรรม 10 พัฒนาเส้นทางเพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวชุมชน จ านวน 1แห่ง



วงเงินงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ

 ช่ือโครงการ/ กิจกรรมหลัก
หน่วย

ด าเนินการ

งบประมาณ

 รวมท้ังส้ิน งบลงทุน งบด าเนินงาน

13,827,700           13,827,700         

13,827,700           13,827,700         

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ไม้ตัดใบ (เฟินหนังลีเธอร์ลีฟ) พร้อมอุปกรณ์  
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าริน บ้านเมืองน้อย หมู่ 8 
                   ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
                   อาคารขนาด 8*20 เมตร

สจป. 2 1,129,700            1,129,700          

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต เพ่ือใช้ในการคัดบรรจุไม้ผล กาแฟ
                    พืชไร่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ต าบลแม่เจดีย์ใหม่
                    อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 11.50 เมตร 
                    ยาว 36.00 เมตร

สจป. 2 4,148,000            4,148,000          

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักในโรงเรือน บนพ้ืนท่ีสูง 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น 
                   จังหวัดเชียงราย

สจป. 2 2,200,000            2,200,000          

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟอาราบิกาบนพ้ืนท่ีสูง
                   ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย พร้อมห้องน้ าและลานตาก 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น หมู่ท่ี 16  ต าบลท่าก๊อ 
                   อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สจป. 2 3,250,000            3,250,000          

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างห้องเย็นเพ่ิมความช้ืน  ขนาด 4 x 6.5 x 3.5 เมตร 
                   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาต้ัง ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น 
                   จังหวัดเชียงราย

สจป. 2 900,000               900,000             

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ประจ าศูนย์พัฒนาโครงการ
                   หลวงสะโง๊ะ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สจป. 2 2,200,000            2,200,000          

           57,200,000          57,200,000

           57,200,000 57,200,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมตล่ิงริมแม่น้ าจัน บ้านดอยดินแดง 
                    หมู่ท่ี 9 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
                    ความยาว 470 เมตร

สนง.โยธาฯ            16,200,000 16,200,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมตล่ิงริมแม่น้ ากก บ้านเวียงกือนา หมู่ท่ี 2 
                   ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
                   ความยาว 300 เมตร

สนง.โยธาฯ            17,500,000 17,500,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมตล่ิงริมแม่น้ าลาว บ้านสบห้วย หมู่ท่ี 1    
                    ต าบลจอม หมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
                    ความยาว  200 เมตร

สนง.โยธาฯ            12,000,000 12,000,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมตล่ิงริมแม่น้ าอิง บ้านชวา หมู่ท่ี 3 
                   ต าบลสันทรายงาม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
                   ความยาว 200 เมตร

สนง.โยธาฯ            11,500,000 11,500,000         

12,303,100           6,723,100          5,580,000        

2,133,100          5,580,000        

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับอ าเภอ ท่ีท าการปกครอง 1,962,000        

3.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างเครือข่าย
   การผลิต การตลาด การบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย 
   จังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

4.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ

กิจกรรมท่ี 1. ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงราย
                ตามศาสตร์พระราชา

5.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและสาธารณะภัย   
   แบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมหลัก 1 การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
                   จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันริมตล่ิงจังหวัดเชียงราย



วงเงินงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ

 ช่ือโครงการ/ กิจกรรมหลัก
หน่วย

ด าเนินการ

งบประมาณ

 รวมท้ังส้ิน งบลงทุน งบด าเนินงาน

กิจกรรรมย่อยท่ี 1.2 เพ่ิมศักยภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
                       ในพ้ืนท่ีป่า อนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงราย

สบอ. 15 2,133,100          1,242,000        

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง
                      แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงราย

สจป. 2 2,376,000        

4,590,000             

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า ฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร และความความหลากหลาย
                      ทางชีวภาพให้ป่าชุมชน จังหวัดเชียงราย

สจป. 2 2,590,000            2,590,000          

 กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 ส่งเสริมศักยภาพการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนอย่างย่ังยืน สจป.2 2,000,000            2,000,000          

6,098,800            -                   6,098,800        

    620,000          

กิจกกรรมย่อยท่ี 1.1 การพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดเชียงราย สนจ.(อก.) 620,000

สนจ.(ยพ.) 2,500,000        

1,750,000        

กิจกรรมย่อย 3.1 การสร้างการรับรู้และการส่ือสารตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย สนง.พาณิชย์ 1,011,000         

กิจกรรมย่อย 3.2 การยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการเชียงรายแบรนด์ ม.ราชภัฏเชียงราย 739,000           

กิจกรรม 4 ยกระดับการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน สนง.พัฒนาชุมชนฯ 1,228,800        

2,111,600            -                   2,111,600

2,111,600

กิจกรรม 1.1 การปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็น   
               ระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

เรือนจ าอ าเภอเทิง 110,000

กิจกรรม 1.2 กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีท าการปกครอง 606,600

กิจกรรม 1.3 กิจกรรมการรวมกลุ่มเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
               ตามแนวพระราชด าริ

ต ารวจภูธร 475,000

กิจกรรม 1.4 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
               แบบบูรณาการ

สนจ.(บค.) 500,000

กิจกรรม 1.5 บูรณาการร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในพ้ืนท่ี       
               จังหวัดเชียงราย ให้กับประชาชนอาสาและเยาวชน

มณทลทหารท่ี 37 420,000

6,678,000            -                   6,678,000

กิจกรรม 1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสเพติด
             (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเชียงราย

ท่ีท าการปกครอง 1,500,000

กิจกรรม 2 กิจกรรมขับเคล่ือนและขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เพ่ือแก้ไขปัญหา
             ยาเสพติด จังหวัดเชียงรายปี 2565

ท่ีท าการปกครอง 2,380,000

กิจกรรม 3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว จัดหางานเชียงราย 338,000

กิจกรรม 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. จิตอาสาสาธารณภัย 
              และอาสาสมัครอ่ืน ๆ

ปภ. 1,000,000

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์  Chiang Rai Brand

7.โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็น
   ระเบียบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

กิจกรรมท่ี 1 การปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ และการสร้างความเป็นระเบียบ
                เรียบร้อยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

8. โครงการเชียงรายเมืองม่ันคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 2 ขับเคล่ือนจังหวัดเชียงราย “เมืองสะอาด ปลอดภัย น่ายล” 
                     บนฐานภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคล่ือน
   เศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน กับกลุ่มประเทศเพ่ือน
                บ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

กิจกรรมท่ี 2  การส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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กิจกรรม 5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและสาธารณภัยของ 
             จังหวัดเชียงราย

ปภ. 1,460,000

1,824,600            -                   1,824,600.0     

กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้ผู้สูงอายุติดสังคมในชุมชน พมจ.

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ
                ให้มีทักษะ ฝีมือแรงงานเพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพ

สนง.แรงงานจังหวัด            931,000

กิจกรรมท่ี 3 เปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมการ
                มีงานท าทุกช่วงวัย

สนง.จัดหางานจังหวัด 477,600           

กิจกรรมท่ี 4 ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร  
                ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัดเชียงราย

สนง.ยุติธรรมจังหวัด            416,000

23,450,000           23,450,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 1209
                    ตอน บ้านเด่นท่าข้าวเปลือก ระหว่าง 21+000-22+500 
                    บ้านแม่แพง ต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แขวงทางหลวง 1 2,100,000            2,100,000          

กิจกรรมย่อยท่ี 2 งานราวกันอันตรายงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1390
                   ตอน ทางเข้าพระธาตุดอยตุง ระหว่าง 0+000-2+368 
                   บ้านวัดพระธาตุดอยตุง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แขวงทางหลวง 1 7,000,000            7,000,000          

กิจกกรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงบูรณะถนนสาย ชร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 1152 
                    – บ้านห้วยก้างราษฎ์ ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย 
                     จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.630 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทฯ 14,350,000           14,350,000         

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวก

9.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
   จังหวัดเชียงราย

10.โครงการ การพัฒนาและสร้างแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน


