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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

1 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 500,000          18 อําเภอในพื้นที่ กองสงเสริมฯ

ประชาชนผูดอยโอกาส เปนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คา จังหวัดเชียงราย หนา 98

อาหาร คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม ฯลฯ ขอ 1.1.1

1. บูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ

2. ขออนุมัติในหลักการเพื่อดําเนินการ

3. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

4. ติดตามและประเมินผล

5. สรุปรายงานผูบริหาร

2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแหงชาติ  - จัดวันแรงงานแหงชาติจังหวัดเชียงราย 200,000          ทาอากาศยาน กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย แกนายจาง ลูกจาง ผูใชแรงงาน 1,500 คน แมฟาหลวง ขอบัญญัติป 58

1. จัดตั้งคณะทํางานจัดงานดานตาง ๆ เชียงราย หนา 108

2. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมาย ขอ 1.1.5

หนาที่

3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

4.ประชาสัมพันธในกลุมเปาหมาย

5. ประเมินผลและรายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 สงเสริมศักยภาพกลุมสตรี กลุมเกษตรกร  - พัฒนาศักยภาพแกกลุมสตรี กลุมเกษตรกร 12,125,000     อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

กลุมผูนําชุมชน และ อสม. ตลอดจน ผูนําชุมชน อสม. ฯลฯ ในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่อื่น ๆ ขอบัญญัติป 58

กลุมองคกรตาง ๆ 1. ประสานกลุมตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูล ตามความเหมาะสม หนา 108

วางแผนการดําเนินงาน สําหรับการเรียนรู ขอ 1.1.6

2.ดําเนินการตามแผนดําเนินงาน เพื่อพัฒนา

3. ติดตามและประเมินผล ศักยภาพ

4. รายงานผูบริหาร

4 อบจ.เชียงรายเทิดทูนพระคุณพอ  - จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพอเนื่องในวัน 800,000          อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ประจําป 2558 เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ ขอบัญญัติป 58

พระเจาอยูหัวฯ ผูเขารวมโครงการ 18 อําเภอ หนา 108

จํานวน 2,500 คน ขอ 1.1.7

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ

2. จัดการประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ

กลุมเปาหมาย

3. เตรียมงานดานเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินนงานรายงานผูบริหาร
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5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง 1,000,000       อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน ขอบัญญัติป 58

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน หนา 109

83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 มพรรษา 83 พรรษา 12 สค. 58 ผูเขารวม ขอ 1.1.8

โครงการ จํานวน 2,350 คน

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ

2. จัดการประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ

กลุมเปาหมาย

3. เตรียมงานดานเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินนงานรายงานผูบริหาร

6 พัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแล  - พัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแลผูพิการ 300,000          อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ประเภทตาง ๆ ขอบัญญัติป 58

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ หนา 109

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ ขอ 1.1.9

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร
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7 วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล 300,000          อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ประจําป 2558 จังหวัดเชียงราย แกผูพิการ ผูดูแล และ ขอบัญญัติป 58

หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 800 คน หนา 109

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมาย ขอ 1.1.10

และหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือ

2.ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

3. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

8 อบจ.เชียงรายสืบสานประเพณีไทยใสใจ  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ 2,700,000       อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ผูสูงอายุ ผูเขารวมโครงการทั้ง 18 อําเภอ 2,300 คน และในพื้นที่ ขอบัญญัติป 58

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมาย 18 อําเภอ หนา 109

และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมปรึกษา ขอ 1.1.11

หารือ

2. จัดประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ

กลุมเปาหมาย

3. เตรียมงานดานเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินงานรายงานผูบริหาร

รวม 17,925,000  
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