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แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558                
จังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน  เมืองทองของวัฒนธรรมลาน นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

1. โครงการของจังหวัด       
1.1  โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการสรางความรู 
ความเขาใจเพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 

2 2 13 1. เด็ก และเยาวชน สตรี ผูดูแลคนพิการ 
ผูสูงอายุ และผูตองขังใกลพนโทษจํานวน 38 
รุนๆ ละ 100 คน รวม 3,800 คน) 
2. ผูตองขังใกลพนโทษ (จํานวน 3 รุน ๆ ละ  
60 คน 
3. เด็กและเยาวชนจํานวน  6 รุน ๆ 100 คน) 
4. อบรมอาชีพระยะสั้นแกสตรี ผูสูงอายุ และ
ประชาชน (จํานวน 20 รุน ๆ ละ 30 คน 
ระยะเวลา 3 วัน) 
5. อบรมอาชีพแกผูตองขังใกลพนโทษ 1 รุน ๆ 
ละ 50 คน 
6. สรางวิทยากรแกนนําดานอาเซียนระดับ
อําเภอ จํานวน 36 คน 
7. เครือขาย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
มูลนิธิ สมาคม องคกรสาธารณประโยชน และ
องคกรสวัสดิการชุมชน (จํานวน 16 รุน ๆ ละ 
200 คน) 

17,057,120 สนง.พมจ.ชร 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

    8. อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายอาเซียน จํานวน 100 คน 
9. สัมมนาเพ่ือกําหนดคาจางท่ีแตกตาง  
จํานวน 124 คน 
10. บุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 20 รุน ๆ ละ 
200 คน 
11. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกบุคคลากรงาน
ทะเบียน 150 คน 
12. บุคลากรเรือนจํากลางจํานวน 60 คน 
13. ตําบลตนแบบจํานวน 10 ตําบล (10 รุน ๆ 
ละ 50 คน) 
14. ศูนยการเรียนรู (10 แหง) ภูมิปญญา 
ผูเขารวม 50 คน 
15. ศูนยเรียนรูชุมชนสมบูรณ 18 แหง ผูเขารวม 
180 คน 

  

1.2  โครงการพัฒนาคนและชุมชนใหมีจริยธรรมและวินัย 
เพ่ือสรางสังคมท่ีเอ้ืออาทรตอกัน 

2 2 13 1. จัดฝกอบรมผูนําชุมชน 18 อําเภอ จํานวน 
1,751หมูบานๆ ละ 2 คน รวมเปน 3,502 คน 
15 วัน 250 คน/รุน 
2. ผูเขาประชุม จํานวน 500 คน 
3. เครือขายเด็กและเยาวชน จํานวน 200 คน 
4. ผูเขารวมประชุม 18 อําเภอ ๆ ละ 20 คน 
และจังหวัด 40 คนรวมเปน 400 คน 
5. ลานกิจกรรม 

5,244,200 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

1.3  โครงการสงเสริมสุขภาวะพัฒนาสาธารณสุขเพ่ือ
คุณภาพชีวิตคนเชียงราย 

1 2 13 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางบุคลากรทาง
การแพทย พยาบาล และการสาธารณสุข  
จํานวน 250 คน 
2. ประชุมเตรียมความพรอม และช้ีแจงโครงการ
การควบคุมปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง ระหวาง
บุคลากร จํานวน 200 คน 
3. ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน  
200 คน 
4. อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรใน
เครือขายๆ ละ 50 คน /เครือขาย จํานวน 2 ครั้ง 

3,233,160 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 

1.4  โครงการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพใน 
การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในพ้ืนท่ีปกติ 

6 2 11 1. กลุมเปาหมาย จํานวน 7,580 คน  
จากหมูบาน อพป. ท้ัง 379 หมูบาน 
2. การประชุมทีมสหวิชาชีพสองเมือง  
(จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 45 คน) 
3. อบรมสัมมนาผูแทนหมูบาน จํานวน 3 วัน  
6 หมูบาน ๆ ละ 100 คน 
4. ฝกอบรมจํานวนอําเภอละ 200 คน 
5. อบรมบุคคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ 
ความมั่นคง 
6. ปรับปรุงจุดเฝาตรวจ จํานวน 33 จุด ในพ้ืนท่ี  
7 อําเภอชายแดนของจังหวัดเชียงราย 
7. อบรมสัมมนาใหความรูเจาหนาท่ีภาครัฐ/
เอกชน/หรือประเทศเพ่ือนบาน 

21,218,450 ท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย 

1.5  โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลแรงงานจังหวัด
เชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน 

2 2 13 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศฐานขอมูล 
คนตางดาวในจังหวัดเชียงราย 1 ฐานขอมูล 

1,355,160 จัดหางานจังหวัด 
เชียงราย 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2. โครงการของกระทรวง  กรม       
2.1  โครงการปรับปรุงระบบเฝาระวังอาชญากรรมตาม 
ลํานํ้าโขง (CCTV) 

6 4 11 มรีะบบเฝาระวังอาชญากรรมตามลํานํ้าโขง 
(CCTV) 

2,500,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย 
สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ

2.2  โครงการตอตานการคามนุษย 5 2 13 สามารถตอตานการคามนุษย 414,300 สนง.พมจ.ชร 
2.3  โครงการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมและพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2 2 13 มีการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

212,000,000 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
ม.แมฟาหลวง 

2.4  โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

2 2 13 มีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

15,000,000 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
ม.แมฟาหลวง 

2.5  โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาและถายทอด 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 2 13 มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาและถายทอด 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

70,000,000 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
ม.แมฟาหลวง 

2.6  โครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวงทรงหวงใย
สุขภาพประชาชน 

1 2 13 สามารถการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวงทรง
หวงใยสุขภาพประชาชน 

207,000 สนง.สสจ.ชร 

2.7 โครงการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง 
เตานม 

1 2 13 สามารถการเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจาก
โรคมะเร็งเตานม 

60,000  สนง.สสจ.ชร 

2.8 โครงการควบคุมปองกันภาวะแทรกซอนผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง 

1 2 13 สามารถควบคุมปองกันภาวะแทรกซอนผูปวย
โรคไมติดตอเรื้อรัง 

8,500,000  สนง.สสจ.ชร 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2.9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรค 
Metabolic 

1 2 13 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมาสุขภาพกลุมเสี่ยง
โรค Metabolic 

210,000 สนง.สสจ.ชร 

2.10 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 2 13 สามารถคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 60,000 สนง.สสจ.ชร 
2.11 โครงการควบคุมปองกันโรคท่ีเปนนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 

1 2 13 สามารถควบคุมปองกันโรคท่ีเปนนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข 

1,400,000 สนง.สสจ.ชร 

2.12 โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคท่ีเปนปญหาใน
พ้ืนท่ี 

1 2 13 สามารถเฝาระวังปองกันควบคุมโรคท่ีเปนปญหา
ในพ้ืนท่ี 

330,000 สนง.สสจ.ชร 

2.13 โครงการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข 

1 2 13 มีการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข 

70,000 สนง.สสจ.ชร. 

2.14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ศูนยปองกันควบคุมโรคระดับจังหวัด/อําเภอ 

1 2 13 พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยปองกัน
ควบคุมโรคระดับจังหวัด/อําเภอ 

220,000 สนง.สสจ.ชร 

2.15 โครงการใหความรูในการปองกันควบคุมโรคติดตอ 1 2 13 ใหความรูในการปองกันควบคุมโรคติดตอ 52,000 สนง.สสจ.ชร 
2.24 โครงการดําเนินงานศูนยฮอตไลนการเฝาระวัง 
สอบสวน ปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา และ 
โรคระบาด ระดับจังหวัด 

1 2 13 ดําเนินงานศูนยฮอตไลนการเฝาระวัง สอบสวน 
ปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา และ
โรคระบาด ระดับจังหวัด 

45,000 สนง.สสจ.ชร 

2.17 โครงการดําเนินงานเชิงรุก การสอบสวนปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา และโรคติด
เช้ืออ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 

1 2 13 สามารถดําเนินงานเชิงรุก การสอบสวนปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา 
และโรคติดเช้ืออ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 

180,000 สนง.สสจ.ชร 

2.18 โครงการพัฒนาเครือขายการบริการดานสุขภาพจิต
และจิตเวช 

1 2 13 พัฒนาเครือขายการบริการดานสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

140,000 สนง.สสจ.ชร 

2.19 โครงการการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือการบังคับใช
และดําเนินงานตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ,พรบ.
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่,พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล 

1 2 10 ประชาสัมพันธเพ่ือการบังคับใชและดําเนินงาน
ตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ,พรบ.
คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่,พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล 

180,000 สนง.สสจ.ชร 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2.20 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 1 2 13 มีการดําเนินการโครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว 

1,500,000 สนง.สสจ.ชร 

2.21 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ 1 2 13 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ 100,000 สนง.สสจ.ชร 
2.22 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 1 2 13 สุขภาพผูสูงอายุ จังหวัดเชียงรายท่ีดี 140,000 สนง.สสจ.ชร 
2.23 โครงการตรวจคนสิ่งของตองหามผูตองขังในเรือนจํา 2 2 11 สามารถทําการตรวจคนสิ่งของตองหามผูตองขัง

ในเรือนจํา 
1,000,000 เรือนจําอําเภอเทิง 

2.24 โครงการซอมแผนปองกันและระงับเหตุรายในเรือนจํา 2 2 11 มีการซอมแผนปองกันและระงับเหตุรายใน
เรือนจํา 

1,000,000 เรือนจําอําเภอเทิง 

2.25 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ยุทธศาสตรท่ี 2) 

2 2 13 รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  1,330,300 สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงราย 

2.26 โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึก 

ความปลอดภัย (ยุทธศาสตรท่ี 2) 

2 2 13 สนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึก 

ความปลอดภัย  

413,500 สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงราย 

2.27 โครงการสนับสนุนการใหบริการบําบัดรักษาฟนฟูผู
เสพและผูติดยาเสพติด 

5 4 10 สนับสนุนการใหบริการบําบัดรักษาฟนฟูผูเสพ
และผูติดยาเสพติด 

800,000 สนง.สสจ.ชร 

2.28 โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการบําบัดรักษา 
ฟนฟูติดตามและการจัดการขอมูลรายงาน บสต. 

5 2 13 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีในการบําบัดรักษา 
ฟนฟูติดตามและการจัดการขอมูลรายงาน บสต. 

900,000 สนง.สสจ.ชร 

2.29 โครงการจัดการความรูดานการบําบัดรักษายาเสพติด
ในจังหวัดเชียงราย 

5 2 10 จัดการความรูดานการบําบัดรักษายาเสพติดใน
จังหวัดเชียงราย 

1,000,000 สนง.สสจ.ชร 

2.30 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายสําหรับ
พนักงานเจาหนาท่ี 

6 2 13 มีการอบรมใหความรูดานกฎหมายสําหรับ
พนักงานเจาหนาท่ี 

50,000 สนง.สสจ.ชร 

2.31 มหกรรมสรางงานสรางอาชีพรองรับ AEC 5 4 6 มหกรรมสรางงานสรางอาชีพรองรับ AEC 2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 
2.32 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาชีพรองรับการ
เปลี่ยนแปลง AEC 

5 4 13 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาชีพรองรับการ
เปลี่ยนแปลง AEC 

2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลยุทธ ผลผลิต ความสอดคลองกับ
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งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยดําเนินการ 

2.33 เสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาผูสูงอายุ 5 4 13 เสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาผูสูงอายุ 2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 
2.34 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 5 4 13 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 500,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 
2.35 จัดระบบปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวราย 

5 4 13 มีการจัดระบบปองกันการใชแรงงานเด็กใน
รูปแบบท่ีเลวราย 

550,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 

2.36 การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานจังหวัดเชียงราย
รองรับประชาคมอาเซียน 500 คน/ป 

5 4 6 สามารถการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานจังหวัด
เชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน 500 คน/ป 

3,509,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร. 

2.37  โครงการรั้วชายแดน 5 4 11 การปองกันปญหาตามแนวชายแดนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1,000,000 กรมการปกครอง 

2.38  โครงการรั้วชุมชน 5 4 11 การปองกันปญหาท่ีเกิดในชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1,000,000 กรมการปกครอง 

2.39  โครงการรั้วสังคม 3 4 11 การปองกันปญหาท่ีเกิดในสังคมมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

500,000 กรมการปกครอง 

2.40  โครงการรั้วโรงเรียน 5 4 11 การปองกันปญหาท่ีเกิดในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

500,000 กรมการปกครอง 

2.41  โครงการรั้วครอบครัว 5 4 11 การปองกันปญหาท่ีเกิดในครอบครัวมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

500,000 กรมการปกครอง 

2.42  โครงการปราบปรามยาเสพติดรายสําคัญและลด
ความเดือดรอนของประชาชน 

5 4 10 มีการปราบปรามยาเสพติดรายสําคัญและลด
ความเดือดรอนของประชาชน 

500,000 กรมการปกครอง 

2.43  โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ /  
ผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ 

5 4 10 สามารถบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ / 
ผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการ 

200,000 กรมการปกครอง 

2.44  โครงการสถานประกอบการปองกันยาเสพติด 5 4 10 สามารถทํากรสงเสริมสถานประกอบการในการ
ปองกันปญหายาเสพติดในสถานประกอบการได 

500,000 กรมการปกครอง 

 


