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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในทองถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวในดานการคา

                            และการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงราย และการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

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 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติด  - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 695 2,000,000          หมูที่ 3 ต.ทาสาย กองคลัง

คอนกรีต  โดยวิธี Pavement In-Place ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา อ.เมืองเชียงราย โอนตั้งจายเปน

 Recycling  สายทางเชื่อมระหวาง 4,170 ตร.ม. รายการใหม

บานสันทราย ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ โอนครั้งที่ 46

1020 บานทาสาย หมู 3 ต.ทาสาย อ.เมือง 2. ประกาศสอบราคา คําสั่งที่ 2903

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ลว 30 ก.ย 2557

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

2 กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000          หมูที6่ ต.ตา กองคลัง

สายทางเชื่อมระหวาง บานตาหลวง หมูที6่ หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา ถึง หมูที่ 14 โอนตั้งจายเปน

ตําบลตา ถึงบานปาตาล หมู 14 4,180 ตร.ม. ต.ปาตาล รายการใหม

ตําบลปาตาล อําเภอขุนตาล 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ อ.ขุนตาล โอนครั้งที่ 46

2. ประกาศสอบราคา คําสั่งที่ 2903

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ลว 30 ก.ย 2557

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

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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แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวในดานการคา

                            และการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงราย และการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

3 ซอมสรางผิวทาง para slurry seal  - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,775 ม. 2,000,000          หมูที4่ ต. กองคลัง

type III สายทางเชื่อมระหวาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,650 ตร.ม. หวยไคร โอนตั้งจายเปน

เทศบาลตําบลหวยไคร หมู 4 ตําบล 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ อ.แมสาย รายการใหม

หวยไคร อําเภอแมสาย ถึงบานสันธาตุ 2. ประกาศสอบราคา ถึง หมู 9 โอนครั้งที่ 46

หมู 9 ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน 3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ต.แมคํา คําสั่งที่ 2903

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,775 เมตร 4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน อ.แมจัน ลว 30 ก.ย 2557

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,650 ตารางเมตร 5. ติดตามและประเมินผล

4 ซอมสรางผิวทาง para slurry seal  - ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 940 ม. 2,000,000          หมูที5่ ต. กองคลัง

type III สายทางเชื่อมระหวาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,640 ตารางเมตร จอมหมอกแกว โอนตั้งจายเปน

บานปาออย  หมู 5 ตําบลจอมหมอกแกว 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ถึง หมูที 5 ต. รายการใหม

ถึงบานแมผง หมู 5 ตําบลปากอดํา 2. ประกาศสอบราคา ปากอดํา โอนครั้งที่ 46

อําเภอแมลาว 3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.แมลาว คําสั่งที่ 2903

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน ลว 30 ก.ย 2557

5. ติดตามและประเมินผล

รวม 8,000,000         
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