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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปญหาอาชญากรรม และการคามนุษยภายใตการบริหารจัดการ

                           อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด จัดฝกอบรมสงเสริมและสนับสนุนงาน 100,000         อําเภอแมลาว สํานักปลัดฯ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอ รายการที่ 2.3.13

แมลาว หนา 10

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 1 อําเภอ

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค  - อบรมสรางความรูความเขาใจปญหา 1,340,000       หอประชุมอําเภอ สํานักปลัดฯ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติดแกฝายปกครอง กํานัน หรื่อสถานที่อื่น รายการที่ 2.3.14

ผูใหญบาน จํานวน  18 อําเภอ ตามความ หนา 10

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ เหมาะสม

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 18 อําเภอ

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย  - อบรมและศึกษาดูงานเพื่อสราง 169,800         จ.เพชรบูรี, สํานักปลัดฯ

การปองกันและปราบปรามปญหา เครือขายการปองกันและปราบปราม กรุงเทพฯ และ รายการที่ 2.3.15

ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ยาเสพติด พระนครศรี หนา 10

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ อยุทธยา

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน

4 ฟนฟูและพัฒนาสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด  - จัดอบรมเพื่อฟนฟูและพัฒนาสมรรถ 345,250         เรื่อนจํากลาง สํานักปลัดฯ

หลักสูตร การพัฒนาชีวิตผูตองขัง ภาพผูเสพยาเสพติดใหกับผูตองขังชาย จ.เชียงราย รายการที่ 2.3.16

ดวยวิธีชุมชนบําบัด จํานวน 250 คน หนา 11

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรม

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

5 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือขาย  - อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 377,000         อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัคร เพื่อสรางความรู ความเขาใจตอปญหา รายการที่ 2.3.17

คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค ยาเสพติด จํานวน 150 คน หนา 11

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรม

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน

6 สรางเครือขาย อบจ.เชียงรายและ  - อบรมใหความรูดานกฎหมายใน 274,000         อําเภอตาง ๆ สํานักปลัดฯ

สถานพินิจสานใจหวงใยเด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ 10 อําเภอ รายการที่ 2.3.18

เชียงราย "ตานภัยยาเสพติด" เยาวชนและดานยาเสพติด จํานวน หนา 11

 2,300  คน ในพื้นที่ 10 อําเภอ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรม

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน
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7 ฝกอบรมกลุมพลังมวลชนคุณธรรม  - อบรมกลุมพลังมวลชน จํานวน 110,000         อําเภอตาง ๆ สํานักปลัดฯ

จริยธรรม เยาวชนคนรุนใหม 500  คน รายการที่ 2.3.19

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ หนา 12

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. ดําเนินการฝกอบรม

4. เบิกจายงบประมาณ

5. รายงานผลการดําเนินงาน

รวม 2,716,050   
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